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Diaspora Gençlik Akademisi, yurt dışında 
yaşayan gençlerimizin kendi öz kültürlerini 
yakından tanımalarına imkân sağlamasının 
yanı sıra kendilerini rahat ifade edebilecekleri, 
kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda 
bulunabilecekleri, çalışma hayatı koşullarına 
hazırlanabilecekleri bir ortam da sağlıyor.

DGA; nitelikli, eğitimli, donanımlı, özgüveni yük-
sek bir gençliğin inşası noktasında kendilerini 
geliştirmek ve yeni kariyer hedefleri belirlemek 
isteyen herkes için büyük fırsatlar sunuyor.
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Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 
eğitim ve akademik çalışmalarını önemsi-
yor, başarılarını destekliyoruz. 6 farklı al-
anda sunulan burs imkanıyla diasporamızı 
yakından ilgilendiren konularda yapılan 
akademik çalışmaların sayısını ve niteliği-
ni artırıyor; toplumumuzun bulundukları 
ülkelerdeki okul başarısını daha yüksek 
seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. 

Yanındayız!

Bilgi ve başvur
u için:

www.ytb.gov.tr/yvburslari/

Bilgi ve kayıt iç
in:

www.ytb.gov.tr
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Kültür-Sanat 
Çalışmaları

Şimdi sıra sende!
60 yılını geride bırakmaya hazırlanan Türk 
Diasporası, 7 milyonu aşan nüfusuyla sade-
ce ekonomik kazanımlarıyla değil sanattan 
spora, medyadan akademiye kadar yaşa-
mın her alanında içinde yaşadığı topluma 
büyük bir değer katıyor.

YTB, yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
kültür-sanat hayatına katkı sağlıyor, yeni 
eserler kazandırmak, yapılan çalışmaları 
desteklemek amacıyla yeni proje ve prog-
ramlar geliştiriyor.

Ödül Programları
Başkanlığımız, bir yandan bulun-
dukları ülkelerin politik ve ekono-
mik hayatına katkı sağlarken diğer 
yandan kültür- sanat alanında 
başarılı işler ortaya koyan vatan-
daşlarımızı yetenekli oldukları alan-
larda cesaretlendirmek ve teşvik 
etmek amacıyla ödül programları 
geliştirmeye devam ediyor.

Türk Diasporası Medya Ödülleri. ..............26

Türkçe Ödülleri ..........................................................28

Benim Bayramım .....................................................30
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Gençlik Kampları ..............................................44
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YTB, yurt dışında yaşayan gençlerimiz-
in ülkemizin kültürel ve tarihi değerleri-
ni keşfetmelerine yönelik gezi ve kamp 
programları düzenliyor. Bu programlar 
aracılığıyla gençlerimiz anavatanlarıyla 
buluşuyor, tarihini, kültürünü yerinde 
görerek öğreniyorlar. Ayrıca dünyanın 
dört bir yanından gelen gençlerimiz 
birbirleriyle tanışıyor ve yeni ağlar 
kurma imkânı elde ediyor. 

YTB, proje ve destek programları ile 
gençlerimizin ana dillerini en doğru ve 
en iyi şekilde öğrenmeleri için yapılan 
çalışmalara katkı sağlıyor. Ayrıca bu 
yıl hayata geçirilen Genç Destek 
Programı;  bir fikri, bir hayali olan 
gençlerimizin bu düşüncelerini gerçeğe 
dönüştürebilmeleri için yeni imkanlar 
sunuyor.

Bilgi ve b
aşvuru içi

n:

www.ytb.gov.tr/yurt
disi-vatandaslar/

kulturel-h
areketlilik
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DİASPORA MEDYA AKADEMİSİ 
Bugün yaşadıkları ülkelerde ekonomiden sanata, siya-
setten spora kadar pek çok alanda önemli başarılar 
elde eden diasporamızın bu potansiyelini geniş kitlelere 
duyurabileceği, anlatabileceği güçlü bir medyaya, ga-
zetecilere ve sinemacılara her zamankinden çok daha 
fazla ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz. Yurt dışındaki Türk 
toplumunun kendi içinden çıkaracağı nitelikli, donanımlı, 
çift dilli gazeteciler ve iletişimcilerin varlığı; yalnız kendi 
meselelerini ve taleplerini ortaya koyabilmeleri için de-
ğil; yaşadıkları ülkelerin karar alma mekanizmalarında 
etkin rol alabilmeleri için de büyük önem taşıyor.

Diaspora Medya Akademisi’nde Gazetecilik ve Sinema 
Okulu ana başlıkları altında katılımcılara uzman isimler-
den alacakları teorik bilgileri pratiğe dökme ve birebir 
saha tecrübesi kazanarak çalıştıkları alanlarda derin-
leşme imkânı sunuyoruz. Yine odak grup çalışmaları ile 
diğer katılımcılarla birlikte ürün geliştirme imkânı elde 
edecekleri bir ortam sağlıyoruz. Bu programda eği-
timciler, sadece ders vermekle kalmıyor; aynı zaman-
da katılımcıların yönelimi ve yetenekleri doğrultusunda 
yönlendirici bir rol üstleniyor. 

Nitelikli 
Eğitim

Uzman 
Eğitmenler

Atölye 
Çalışmaları

Mesleki 
Deneyim

Kariyer 
Planlama



DİASPORA GENÇLİK AKADEMİLERİ  7

Ürünler:

Kısa film, senaryo yazım, muhabirlik ve sunu-
culuk odaklı projeler gerçekleştirilecektir. 

Programa Kimler Katılabilir?

Diaspora Medya Akademisi’ne öncelikli olarak 
her yıl mayıs ayında başvurularını almaya 
başlayan Türk Diasporası Medya Ödülleri 
yarışmasında kategoriler bazında derece 
elde ederek akademi programına katılmaya 
hak kazanan kişiler katılabilir. Bununla birlikte; 
gazetecilik ve sinema sektörlerinde çalışmaları 
olan ve bunları başvuru sırasında belgeleyen 
kişilere yönelik olarak sınırlı sayıda bir kontenjan 
ayrılmaktadır.

Detaylı Bilgi:
www.ytb.gov.tr/

İletişim:
dma@ytb.gov.tr

Medya Akademisinde 
Neler Var?
1. Gazetecilik Okulu
Gazeteciliğin temel kuralları, habercilik 
etiği, haber yazım teknikleri, muhabirlik 
eğitimi, basın fotoğrafçılığı, editörlük ve 
internet haberciliği gibi alanlarda katılım-
cılara temel gazetecilik eğitimi verilmek-
tedir. Katılımcılara program sırasında ala-
nında uzman isimlerin yönlendirmeleriyle 
kulüplere ayrılarak uzmanlaşmak istedik-
leri alanlarda projelerini gerçekleştirme 
imkânı sağlıyoruz.

2. Sinemacılık Okulu
Senaryo, kamera ve çekim teknikleri, 
yönetmenlik, kurgu, ışık, post-prodük-
siyon gibi alanlarda katılımcılara temel 
sinemacılık eğitimi verilmektedir. Katılım-
cılar program sırasında alanında uzman 
isimlerin yönlendirmeleriyle kulüplere ay-
rılarak uzmanlaşmak istedikleri alanlarda 
projelerini gerçekleştirme imkânı sağlıyo-
ruz. 

Medya Konuşmaları
Akademi kapsamında gençlerimizi gazetecilik ve 
sinema sektörlerinin önde gelen isimleri ile buluş-
turarak ilham verici hikayeleri ile buluşturuyoruz.

Film Okumaları
Film eleştirmenleri eşliğinde derinlikli film izleme 
ve filmlerin mesaj verme biçimlerini kavramaya 
yönelik film okuma etkinlikleri yapılarak gençlere 
kendi içeriklerini oluştururken yol gösterici olma-
yı amaçlıyoruz

Başvuru Tarihleri:  
1-26 TEMMUZ 2021

Program Tarihleri:  
20-30 AĞUSTOS 2021

Yer:  
İSTANBUL

Programla ilgili güncel bilgiler
www.ytb.gov.tr

adresinde paylaşılacaktır.
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Yazarlık Akademisi, yurt dışında yaşayan va-
tandaşlarımızın kültür ve sanat çalışmalarında-
ki çeşitliliği artırmak, diaspora yazın dünyasına 
yeni kalemler, yeni açılımlar kazandırabilmek 
amacıyla bu alanda kendini geliştirmek iste-
yen gençlerimize yönelik hayata geçirilen bir 
programdır. İlk olarak 2019 yılı Ekim ayında 
Strazburg’da gerçekleştirilen Yazarlık Akade-
misi, ikinci kez 2020 yılı Nisan ayında Covid-19 
salgınının zorunlu kıldığı şartlar nedeniyle 
çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Ağustos 
2021’de ise üçüncüsünün tekrar Strazburg’ta 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yazarlık 
Akademisi, Türkçe Ödülleri programı ile birlikte 
Türkçenin kullanım alanını genişleten ve geliş-
tiren bir etki oluşturarak diaspora edebiyatına 
yeni bir soluk getiren Telve Dergisi’ni meyda-
na getirmiştir. Bu açıdan programın hem çık-
tıları hem de gelecek kazanımları açısından 
çok faydalı olduğu tecrübe edilmiştir. 

Yazarlık Akademileri, geleceğin diaspora 
edebiyatçılarını bir araya getiren bir okul 
hüviyetindedir. Bu okulun ortaya koyduğu 
vizyonun gerçekleşmesi ise uygulamasındaki 
süreklilik ve tekamül dokusuna bağlıdır. Bu se-
beple ilk programların tekrarlarının yanı sıra 
ileri düzeye taşınmış eğitim programları da 
akademinin gündemine girmiştir. Tam da bu 
sebeple programlar hem fizikî hem de çevrim 
içi olarak farklı mecralarda yurt dışında yaşa-
yan vatandaşlarımızın istifadesine sunulmaya 
devam edecektir. 

Diasporanın Ya
zgısı 

Yazarlarının K
aleminde!

YAZARLIK AKADEMİLERİ
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YTB Yazarlık Akademisi, çevrim içi akademi ve 
kamp programı olmak üzere iki farklı ortam-
da yürütülecektir. Kamp programına sadece 
Türkçe Ödüllerine katılım sağlamış yarışmacılar 
kabul edilecektir, çevrim içi ortamda gerçek-
leştirilecek akademiye katılım ise herkese açık 
olacaktır.

Ayrıca İleri Düzey Yazarlık Akademisi, akademi 
giriş programında başarı gösteren genç ya-

zarların katılım sağlayacağı bir prog ram ola-
rak tasarlanmıştır. Bu akademide yazmaya ve 
yazarlığa dair daha derinlemesine çalışmalar 
yürütü lecektir. 

Yazarlık Akademisi kapsamında yıl boyu ger-
çekleştirilen atölye çalışmaları ile şiir, deneme 
ve öykü alanlarında yazılar yazan gençlerin 
eserleri bir yazar eşliğinde incele nerek tartışıl-
maktadır. 

Detaylı Bilgi:
www.ytb.gov.tr/

İletişim:
yazarlikakademisi@ytb.gov.tr 

Ürünler: 
Akademiye katılan 

genç yazarları mızdan ilgi duydukları 
edebiyat türünde yeni eserler 

üretmeleri talep edilmekte ve bu eser-
lerin de bir seçki kitabında toplanması 

planlanmaktadır. 

Akademi 
Kapsamında 
Yapılacak 
Çalışmalar

• Ders Başlıkları:
• Temel Yazım Kuralları ve Dil Bilgisi
• Yazılı Anlatım Teknikleri
• Edebiyat Ne Değildir
• Edebi Metnin Özellikleri
• Yazarlığın Öğrenilebilir Nitelikleri
• Türkçenin Sözdizimi
• Üslup
• Düşüncenin Dili, Sanatın Dili
• Denemenin Sınırları
• Bir Eser Nasıl Yayımlanır?
• Hayal + Gerçek = Edebiyat
• Roman Teknikleri
• İyi Bir Yazı Tasarlamak
• Şiir Nasıl Yazılmaz
• Şiirin Matematiği ve Düşmanları
• Okumak ve Yazmak Üzerine
• Düzyazının Düşmanları
• Deneme Üzerine

• Kurgu
• Kendi Hikayemizi Yazmak
• Çiftdilli Düşünmek ve Yazmak
• Yazma Cesareti
• Türk Edebiyatının Düşünce ve Kültür 

Dokusu
• Türk Öyküsünün Kimliği
• Türkçeyi Duymak ve Düşünmek
• Göç, Diaspora ve Edebiyat
• Dil ve Kimlik
• Atölye Çalışmaları
• Eser İnceleme

* Programı başarıyla tamamlayan katılımcılarımıza Yazarlık Akademisi Kitap Seti ve Katılım Sertifikası verilecektir.

* Online eğitim ve kamp programı farklı eğitim içeriklerine sahip olabilir.
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Yurt dışında yaşayan nitelikli ve iyi eğitimli 
gençlerimizin eğitim ve sosyal hayatlarındaki 
başarılarının desteklenmesi ve potansiyellerinin 
artırılması amacıyla 2013 yılından bu yana Baş-
kanlığımız tarafından Genç Liderler Programı 
düzenlenmektedir. Programın öncelikli amaçları 
arasında katılımcıların yaşadıkları ülkelerin aka-
demi, kültür-sanat ve siyaseti hayatında daha 
aktif rol alabilmeleri, yaşadıkları ülkelerin her 
katmanında yönlendirici ve etki sahibi rol mo-
deller olarak yetişmeleri yer almaktadır. “Genç 
Liderler Programı” bu düşünceyi temel alarak 
yeni nesiller arasından rol modelleri yetiştirebil-
mek maksadıyla hazırlanmış kapsamlı ve vizyo-
ner bir akademi programıdır. 

Genç Liderler Programı, farklı ülkelerde eği-
tim gören ve sosyal hayatta başarı gösteren 
gençlerin bir araya gelerek birbirlerini tanıma-
larını, ortak meselelerine ve değerlerine ilişkin 
farkındalıklarını artırmayı amaçlayan bir prog-
ram olarak tasarlanmıştır. Bu eğitim muhtevası 
itibariyle, gençlerin öncelikle ideallerini yüksek 
tutmalarını gaye edinmekte ve bulundukları or-
tamlarda kimlik ve kültürlerini hatırda tutarak 
önemli konumlara gelmelerini hedeflemektedir. 
Gençlerin kimlik ve aidiyet duygusunu geliştire-
rek anavatanları ve birbirleri ile sürdürülebilir 
bağ kurmalarına katkı sağlamak ve bulunduk-
ları ülkelerde başarılı konumlara gelebilmeleri 
için yol gösterici bir rol üstlenmek programın 
ana hedeflerini oluşturmaktadır.

GENÇ LİDERLER 

Program İçeriği

İki aşamalı olarak gerçekleştirilen programlardan ilkinin Türkiye’de; diğerinin program 
katılımcılarının da talebi halinde diasporamızın yoğun yaşadığı ülkelerden birinde ger-
çekleştirilmesi planlanmaktadır. Genç Liderler Programı yurt dışında yaşayan ve haliha-
zırda belirli bir eğitim seviyesine sahip gençlerimizin talep ve değerlendirmeleri dikkate 
alınarak; kişisel gelişim, liderlik, hitabet ve müzakere teknikleri, kimlik ve aidiyet, tarih, 
kültür-sanat gibi alanlarda bilgilendirici ve ufuk açıcı bir program olarak tasarlanmıştır. 
Katılımcılara deneyimleri ile yol gösterici, farklı perspektifler sunabilen başarılı isimlerle 
vizon konuşmaları kapsamında bir araya gelinmesi planlanan program aynı zamanda 
odak grup çalışmaları, müzakere yarışmaları, kültürel geziler, panel ve oturumlar ile ka-
tılımcıları proaktif olmaya teşvik eden bir konsepte sahiptir.

Detaylı Bilgi:
www.ytb.gov.tr/

İletişim:
gencliderler@ytb.gov.tr

Öngörülen Program Tarihi: 
EYLÜL 2021 

Ürünler:
Her katılımcı program sonunda kendisinin 
belirleyeceği bir konuyla ilgili araştırma raporu 
hazırlayacak ve bu raporunun sunumunu 
gerçekleştirecektir. Ayrıca, katılımcılardan programın 
başında dahil olacağı kulüp kapsamında da grup 
çalışmaları yapması beklenmektedir. 

Yer:  
İSTANBUL
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Akademi Kapsamında 
Yapılacak Çalışmalar

• Odak-grup Çalışmaları
• Gezi Programları
• Vizyon Konuşmaları
• Kurum-Kuruluş Ziyaretleri
• Katılımcı Sunumları 

Neden Genç Liderler? 

• Liderlik becerilerini geliştirmek 

• Yaşadığın toplumda etki sahibi olmak

• Güçlü bir hitabet ve iletişim 
yeteneğine sahip olmak

• Toplumsal ve siyasi meselelere ilişkin 
farkındalık yaratmak
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Çift dilli ve çift kültürlü toplumsal şartlar içeri-
sine doğan çocuklarımızın eğitim ve gelişimleri 
daha fazla dikkat, incelik ve hassasiyet gerektir-
mektedir. Bu sebeple Başkanlığımız çocuklarımı-
za daha erken yaşlarda bilgiye ve fakat doğru, 
yararlı ve değerli bilgiye ulaşma imkanı sunmak 
için harekete geçmiştir. 

Bu amaçla hayata geçirdiğimiz “YTB Çocuk 
Akademisi” programı, çocuklarımızı bilim, sanat 
ve felsefe eğitimleri ile buluşturmuştur.

Doğdukları dünyayı masum bir merakla izle-
yen güzel çocuklarımız, bitkiler alemi, hayvanlar 
alemi, maddenin yapısı, enerji, mikroorganiz-
malar, güneş sistemi ve galaksiler gibi birçok 
konuda kendi dillerine uygun oyun, deney ve 
eğitimlerle tabiat ve kainata tanıklık etme im-
kanı bulmaktadırlar. Program “felsefe çocukça 
soru sormak sanatıdır” şiarından da hareketle 
sadece bilgi edinmeye değil, bilgiyi işlemeye 
ve değerlendirmeye ayrıca eleştirel düşünmeye 

YTB ÇOCUK AKADEMİSİ

Ders İçeriği: 

Geleceğin 
bilim ve kültür 
adamları “Çocuk 
Akademisi”nde 

buluşuyor.

odaklanmaktadır. Bunun yanında çocuklarda 
bakış, nesne ve bilinç ilişkisini ve ince motor 
becerilerini geliştirmek üzere üç boyutlu düşün-
me ve teknik çizim eğitimleri de programın bir 
parçası olmaktadır. Pandemi sürecinde eğitim-
ler çevrim içi olarak gerçekleştirilmektedir.
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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları 
ya da mavi kart sahiplerinin çocukları 
programa müracaat edebilirler.

4-6 Yaş Grubu, 7-10 Yaş Grubu, 
11-14 Yaş Grubu

Programın Amaçları
• Yurt dışında yaşayan çocuklarımızın dikkatlerini 

doğru ve yararlı bilgiye çekerek gelişimlerine 
katkıda bulunmak

• Yurt dışında yaşayan çocuklarımızın Türkçeyi 
bilim, sanat ve felsefe çerçevesinde içselleştir-
mesini teşvik etmek

• Çocuklarımızı başka ülkelerdeki akranları ile bu-
luşturularak diaspora bilinçlerini güçlendirmek 

• Farklı ülkelerden Türk çocuklarını bilim, sanat 
ve felsefe etrafında bir araya toplayarak ge-
leceğin bilim diasporası için zemin hazırlamak

Ders İçeriği: 
Masal-Sanat, Astronomi, Bilim, Yaratıcı Yazarlık, 
Felsefe, Temel Tasarım

YTB Çocuk Akademisi dünyanın dört 
bir yanında yaşayan Türk çocuklarının 
başvurularını kabul etmektedir.

Başvuru Alınacak Ülkeler:

Programa Kimler Katılabilir?

Program kapsamında 3 yaş grubuna 
eğitimler verilmektedir:

Detaylı Bilgi:
ytbcocuk@ytb.gov.tr

cocukakademisi.ytb.gov.tr
Başvuru:

cocukakademisi.ytb.gov.tr
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Yurt dışında yaşayan lise ça-
ğındaki gençlerimizin üniversite 
tercihleri öncesinde potansiyel-
lerini keşfederek kariyer yollarını 
çizmelerine yardımcı olmak, aka-
demik kariyerlerine veya meslek 
yaşantılarına ilişkin bir vizyon 
edinmelerini sağlamak ve gele-
cek perspektiflerini daha sağlam 
bir zeminde inşa etmelerine yar-
dımcı olmak üzere hazırlanmış bir 
eğitim programıdır. Bu eğitimle 
birlikte gençlerimizin gerek sosyal 
gerekse profesyonel hayatların-

da sahip oldukları etkinin artırıl-
ması, başarılı birer meslek ve ka-
riyer rotaları çizmelerine yardımcı 
olunması amaçlanmaktadır. 

Program kapsamında, kişisel ge-
lişim derslerinin yanı sıra, kişinin 
kendini tanıması ve kişisel SWAT 
analizi, yaşanılan ülkelerde iş pi-
yasasına erişim; karşılaşılan fırsat 
ve güçlükler ve tüm bunlar göze-
tilerek gerçekçi bir kariyer planla-
ması yapmanın yolları aktarılma-
ya çalışılacaktır.

LİSELİLERE YÖNELİK 
REHBERLİK VE KARİYER 
PROGRAMI

Detaylı Bilgi:
https://www.ytb.gov.tr/

İletişim:
kga@ytb.gov.tr

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, 
Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik 

Krallık, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, 

Kanada, Norveç.

BAŞVURULARIN 
ALINACAĞI ÜLKELER:

Fırsatlar: 
Programı başarıyla tamamlayanlara 
katılım belgesi/sertifikası verilecektir.

Akademi Kapsamında 
Yapılacak Çalışmalar

• Ders Başlıkları:
• İlk İzlenim -Temsil 
• Kişisel İmaj – Giyim ve Renkler
• Beden Dili 
• Hitabet 
• Algı Yönetimi
• Kültürü Taşımak
• Avrupa’da Türk Müslüman Genç 

Olmak
• İki Kültür Arasında Yaşam
• Kariyer Yönetimi Eğitimi
• Özgüven Sahibi Olma 
• Rol Model İsimler 
• Kendini Tanıma - Kişisel SWAT Analizi 
• Kariyer Yönetimi Eğitimi
• Geleceğin Meslekleri 
• CV Hazırlama – Mülakat Teknikleri
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Sakarya Üniversitesi ile iş birliği halinde yapıla-
cak online sertifika programı kapsamında; Tür-
kiye’de Türkçe ve Türk Kültürü öğretimi alanında 
deneyimli eğitimci akademisyenler tarafından; 
yurt dışındaki Türklerin yoğun olarak yaşadıkları 
bölgede oturum hakkına sahip veya vatandaş-
lık hakkına sahip, Türkçe ve Türk Kültürü eğiti-
mi verebilecek, güncel Türk kültürü aktarımı ve 
Türkçe öğretimi yaklaşımlarını uygulayabilecek 
düzeyde bir yeterliliğe sahip olmalarını sağla-
yacak bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu amaç kapsamında eğitmen adayları, iki 
dilliliğin önemi konusunda uzaktan eğitim yo-
luyla; temel alanlarda Türkiye’nin farklı üniver-
sitelerinden alanında yetkin ve uzman öğretim 
üyelerinden dersler alacaklardır.  Bunun dışında 
program kapsamında yurt dışında hâlihazırda  
Türkçe ve Türk kültürüne yönelik eğitimler ve-
ren akademisyen, eğitimcilerden uygulamadaki 
tecrübelerini aktaracakları seminerler yer ala-
caktır. Sertifika programı kapsamında ayrıca 
eğitmen adaylarından söz konusu derslerde 
öğrendiklerini uygulamaya yönelik dersler yap-
maları beklenecektir. 

TÜRKÇE AKADEMİSİ - YURT DIŞINDAKİ 
TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 
SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amaçları
• Türkçe eğitmenleri yetiştirmek
• Türkçe eğitmenliği yapanların kapasitele-

rini artırmak
• Sivil toplum kuruluşları ya da farklı eği-

tim kurumlarında sivil Türkçe eğitmenle-
rine standart bir bilgi ve beceri yeterliliği 
sağlamak. 

Programa Kimler Katılabilir?
YTB’nin düzenlediği Türkçe Saati ve Okul Ön-
cesi Çift dilli Türkçe eğitimi proje programları 
kapsamındaki eğitmenler, ilgi duyan ve Türkçe 
eğitmenliği alanında çalışmaları olanlar. 

Program Hangi Ülkeler kapsamında 
uygulanmaktadır?
Söz konusu çalışma yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu 
tüm ülkeleri kapsamaktadır.

Fırsatlar: Programı başarıyla tamamlayanlara 
katılım belgesi/sertifikası verilecektir.

Programla ilgili güncel bilgiler 
Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarında 

ve www.ytb.gov.tr adresinde 
paylaşılacaktır. 



/yurtdisiturklerytb.gov.tr



BURS ve  
DESTEK 
PROGRAMLARIII.

Yurtdışı Vatandaşlar Bursları, 
yurt dışında yaşayan genç 
vatandaşların akademik, 
sosyal ve kültürel yönden iyi 
yetişmeleri için hazırlanan 
burs programlarından 
oluşmaktadır. 
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Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu, yurt dışın-
da yaşayan gençlerimizden yüksek öğretim sıra-
sında üstün başarı gösterenleri ödüllendirmek su-
retiyle diaspora içerisinde eğitimde yüksek başarıyı 
desteklemek için oluşturulmuş bir programdır.

PROF. DR. FUAT SEZGİN 
ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Kimler Başvurabilir?
Başvuru Tarihleri:  
15 NİSAN - 15 AĞUSTOS 2021

Burs Miktarları:
Lisans:   2.000 Avro
Yüksek Lisans:  2500 Avro
Doktora:  3000 Avro

Yurt dışında yaşayan Fen ve Mühendislik 
Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşerî 
Bilimler alanında Lisans, Yüksek Lisans veya 
Doktora programından mezun olan (mezu-
niyetin üzerinden en fazla 1 yıl geçen) ya da 
burs başvuruları tamamlanana kadar mezun 
olabilecek durumda olup bulundukları ülke-
lerin not sisteminde minimum %80 başarılı 
olan vatandaşlarımız ve mavi kart sahipleri 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları 
kapsamında başvuru yapabilirler.
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Yurt dışında yaşayan gençlerimiz arasında lise eği-
timi ve başarılı olarak bitirme oranları her geçen 
gün artmaktadır. Gençlerimizin lise eğitimi almaları-
nı teşvik etmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak 
amacıyla Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı 
Başarı Bursları programı oluşturulmuştur. 

LİSE BİTİRME SINAVI 
BAŞARI BURSU

Kimler Başvurabilir?
Başvuru Tarihleri:  
15 NİSAN - 15 AĞUSTOS 2021

Burs Miktarı:
2000 Avro

Burs Hakkında Bilgiler
Ülkelerde bulunan büyükelçilik ve başkonsolosluk bölgelerine göre her bir büyükelçilik veya baş-
konsolosluk bölgesinden başvuranlar arasından en başarılı not ortalamasına sahip bir öğrenciye 
tek seferlik bir burs takdim edilecektir. Toplam 17 ülkede 56 dış temsilcilik bölgesinde burs verilmesi 
hedeflenmektedir.

Bulundukları ülkelerin liselerinde bitirme 
sınavlarını (Abitur, Baccalauréat, Matura 
gibi) başarılı olarak tamamlayanlar, bitirme 
sınavı olmayan ülkelerden lise diploması 
bulunan, 15 Nisan 2020 - 15 Ağustos 2021 
arasında mezun olan vatandaşlarımız ve 
mavi kart sahipleri başvuru yapabilirler.



20 M veHAREKET
Yurt dışındaki gençlerimiz için

P R O G R A M L A R I

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim ve 
akademik çalışmalarını desteklemek maksadıyla 
uygun görülecek yüksek lisans ve doktora tezle-
rinin desteklenmesini öngören burs programıdır. 
Söz konusu burslar ile yurt dışında yaşayan vatan-
daşlarımızı ilgilendiren konularda yapılan akademik 
çalışmaların sayısını, niteliğini; toplumumuzun bulun-
dukları ülkelerdeki akademik başarılarını arttırmak 
hedeflenmektedir. 

TEZ VE ARAŞTIRMA BURSU 

Başvuruların Alınacağı Ülkeler:Tez Araştırma Konuları

Başvuru Tarihleri:  
15 NİSAN - 15 AĞUSTOS 2021

Burs Miktarları:  
• Yüksek Lisans 500 avro
• Doktora 750 avro

Detaylı Bilgi:
https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/

ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, 
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Nor-
veç ülkelerinden birinde yüksek lisans veya 
doktoraya kayıtlı olanlar ve diğer başvuru 
şartlarını da taşıyan adaylar başvurabilir.

Eğitim, Kimlik, Kültür ve Aidiyet Araştırmaları, 
Uluslararası İlişkiler ve Hukuk, Göç Araştırma-
ları, Ayrımcılık ve Hak İhlalleri Dini Haklar, Dini 
Eğitim, Avrupa ve İslam, Medya ve Kültürel 
Çalışmalar, Kültür, Tarih, Sanat ve Edebiyat 
Araştırmaları



BURS ve DESTEK  PROGRAMLARI  21

Yurt dışında yaşayan çocuklarımıza ana dilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürü-
nü öğretecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına 
Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı geliştirilmiştir. Programın amacı yurt 
dışındaki Türk çocuklarına ana dillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi 
temel dil becerilerini kazandırmaktır. Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni 
nesillere tanıtacak eğiticileri yetiştirmeyi planlayan program, yurt dışında ya-
şayan vatandaşlarımızın dikkatine sunulmaktadır.

YURT DIŞINDAKİ 
TÜRK ÇOCUKLARINA 
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YÜKSEK 
LİSANS PROGRAMI

Kimler Başvurabilir?İş birliği Yapılan Üniversiteler:

Başvuru Tarihleri:  
15 NİSAN - 15 AĞUSTOS 2021

Sağlanan İmkanlar 
• 2000 TL Aylık Burs
• Eğitim Harcı Desteği
• Sosyal Akademik Programlar
• Ücretsiz Konaklama
• Staj Olanakları

Detaylı Bilgi:
www.ytb.gov.tr/yvburslari

40 yaş altı Türk vatandaşları için ABD, 
Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, 
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, 
Norveç ülkelerinden birinde oturum hakkına 
sahip olanlar ya da çifte vatandaş veya 
Mavi Kart sahibi olanlar; bunlarla birlikte 
Türkiye veya yurt dışındaki bir üniversiteden 
lisans derecesine sahip olanlar programa 
başvuruda bulunabilir.

• Yıldız Teknik Üniversitesi
• Hacettepe Üniversitesi
• Sakarya Üniversitesi
• Akdeniz Üniversitesi
• Necmettin Erbakan Üniversitesi
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YTB “Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu” ile yurt dışında ikamet eden ve bu ülke-
lerde bulunan aile ve sosyal hizmetlere uygun bölümlerde (pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik 
psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal tıp uzmanlığı (Heilpraktiker), gerontoloji vb.) üniversite 
eğitimi almış uzmanların terapi ya da danışmanlık gibi özel alanlarda uzmanlaşmalarını sağlaya-
cak mesleki sertifika programlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER ALANLARINDA 
UZMANLIK BURSU 

YöntemKimler Başvurabilir?

Miktar ve Süre

Detaylı Bilgi:
www.ytb.gov.tr/yvburslari

Bursiyerliğe hak kazanan vatandaşımızın, 
bilgisi daha önce Başkanlığımıza sunulacak 
olan, yurt dışında yerleşik ve vatandaşlarımı-
za yönelik faaliyette bulunan bir STK bünye-
sinde uzmanlık alanına uygun olarak;
• Yaşlı Bakımı ve Rehabilitasyon
• Gerontoloji
• Dil ve Konuşma Terapisi
• Bağımlılık
• Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
• Aile/Evlilik Danışmanlığı
• Kültürel Tercümanlık
gibi alanlarda gönüllü danışmanlık hizmeti 
sağlaması beklenmektedir.

Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olup 
ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, 
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, 
Norveç’de, aile ve sosyal hizmetler alanın-
da (pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik 
psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal 
tıp uzmanlığı (Heilpraktiker), gerontoloji vb.) 
eğitim almış vatandaşlarımız burs için başvu-
ruda bulunabilirler.

Başkanlık bursu sadece sertifika programı 
ücretini kapsamaktadır. Bursun azami tutarı 
10.000 Avro veya 10.000 Avroya denk gelen 
ilgili ülke para birimi tutarı kadardır. Burs 
miktarına burs komisyonu karar verecektir. 
Burs ödemesi sertifika programının uzunlu-
ğuna göre program bitiminde ya da belli 
aralıklarla ödenir. Bursun devamlılığı, sertifika/
eğitim programındaki devamlılığa ve başarı-
ya bağlıdır.

Başvuru:  
Başvurular 2021 yılının Nisan ve Ekim 
aylarında online olarak basvuru.ytb.gov.tr 
sayfasından alınacaktır
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Yurt dışında büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinde yaşamlarını devam ettiren 7 milyondan fazla 
vatandaşımızın günlük hayatın pek çok alanında ayrımcılık ve İslam düşmanlığına giderek daha 
fazla oranda maruz kaldıkları görülmektedir. Eğitim, istihdam, kamu hizmetleri ve sosyal yaşamda 
Müslüman ve/veya Türk olmaktan kaynaklı hak ihlalleri ve ayrımcılığın yanı sıra, nefret söylem ve 
eylemlerinin de mağduru olan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde haklarını arayabilecek-
leri etkin mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca binaen geliştirilen “Hukuk Alanında 
Uzmanlık Bursu” ile vatandaşlarımıza bulundukları ülkelerdeki hakları ve maruz kaldıkları ayrımcı 
uygulamalar ve İslam düşmanı saldırılar karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bilgilen-
dirme ve hukuki danışmanlık sağlayacak hukukçularımızın sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliğinin 
tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

HUKUK ALANINDA UZMANLIK BURSU 

Yöntem

Kimler Başvurabilir?

Burs Kapsamı

Dönemsel olarak bursiyerimiz olan staj-
yer avukat tarafından bilgisi daha önce 
Başkanlığımıza sunulacak olan yurt dışında 
yerleşik ve vatandaşlarımıza yönelik faaliyette 
bulunan bir STK bünyesinde;

• Eğitim Hakları ve Eğitimde Ayrımcılık
• Çalışma Hayatı ve İstihdamda Ayrımcılık
• Dini Haklardan Yararlanma ve Ayrımcılık
• Sosyal Yardım ve Hizmetler Bağlamında 

Ayrımcılık
• Kamu Hizmetleri ve Diğer Hizmet Sağla-

yıcılar Tarafından Uygulanan Ayrımcılık
• Nefret Suçları ve Mücadele Yolları
• Medya ve Sosyal Medyada Nefret Söy-

lemi
ile bursiyer ve STK’nın hak ihlali ve ayrımcı-
lığa dair gerekli gördükleri diğer başlıklarda 
hukuki bilgilendirme, rapor ve araştırma 
hazırlama ve bu alanda vatandaşlardan 
gelecek sorulara yönelik danışmanlık hizmeti 
sağlanması gibi faaliyetler beklenmektedir.

Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olup 
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve 
Hollanda öncelikli olmak üzere, yurt dışında 
vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 
Avrupa ülkelerinde, ABD, Kanada ve Avust-
ralya’da hukuk eğitimi almış ve ilgili ülkede 
avukatlık stajına başlamış/başlayacak olanlar 
burs için başvuruda bulunabilirler. 

Aylık 500 Avro veya ilgili ülke para birimi 
karşılığı burs tutarı yıllık olarak tahsis edilir. 
Burslar staj süresi ile sınırlı olup ülkelere göre 
bir yıldan uzun süren stajlar için bir sonraki 
yıl bursun devam edip etmeyeceğine verilen 
raporların niteliğine bağlı olarak Başkanlık 
karar verecektir.

Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu

Başvuru ve Detaylı Bilgi: 
Başvurular /www.ytb.gov.tr/yvburslari 
sayfasında ilan edilmektedir.



/yurtdisiturklerytb.gov.tr
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Başkanlığımızın onuncu yılında hayata geçir-
miş olduğumuz Türk Diasporası Medya Ödül-
leri yarışması, medya ve iletişim sektörüne 
dair bir fikri; bir meselesi, bir hayali olan in-
sanlarımızı özgün ve nitelikli eserler üretmeye 
davet ederek eserlerini toplumla paylaşmala-
rına aracı olmayı amaçlayan ödüllü bir teşvik 
programıdır. 

Birincil amacı yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve 
bu alana yönelik özel ilgi ve yeteneği olan 
gençlerimizin çalışmalarına destek sağlamak 
olan yarışma, 2021 yılında Kısa Film, Senaryo, 
Araştırmacı Gazetecilik, Yeni Medya ve Fotoğ-
raf kategorilerinde başvuru kabul edecektir. 

TÜRK DİASPORASI 
MEDYA ÖDÜLLERİ

Kimler Başvurabilir: Yurt dışında 
yaşayan 15-40 yaş arası tüm Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları ile mavi 
kartlı kişiler.

• Her kategoride ilk üçe giren yarış-
malara verilecek ödüller

• Her kategoride ilk 10’a giren top-
lam 50 katılımcıya Diaspora Med-
ya Akademisine katılım imkânı

PROGRAMIN SUNDUĞU FIRSATLAR:

Detaylı Bilgi:
www.turkdiasporasimedyaodulleri.com

Online Başvuru:
www.turkdiasporasimedyaodulleri.com

İletişim:
iletisim@turkdiasporasimedyaodulleri.com

Birincilik Ödülleri
Kısa Film:   5.000 Euro
Senaryo, Yeni Medya ve 
Araştırmacı Gazetecilik:  2.500 Euro
Fotoğraf:   1.000 Euro

Başvuru Tarihleri:
7 HAZİRAN 2021 - 31 ARALIK 2021
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www.turkdiasporasimedyaodulleri.com
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TÜRKÇE ÖDÜLLERİ 
YTB Türkçe Ödülleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 
ana dili konusundaki yetkinliklerini, ifade kabiliyetlerini artırma-
larını ve Türkçeyi hayatlarının her alanında etkin şekilde kullan-
maları hususunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. 
Yarışma, Türkçenin düşünce ve edebiyat dili olarak gençlerimiz 
arasında yaygınlaşması amacıyla ilk kez 2019 yılında hayata 
geçirilmiştir. 2021 yılında ise YTB Türkçe Ödülleri programı, kur-
duğu şiir iklimi ile insana dair sevgi ve inancın remzi olan Türk 
şiirinin baş tacı Yunus Emre ile şereflendirmiş ve 2021 yılında 
“YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel” ismi ile ilana çıkmıştır.

Yarışmaya 4 farklı kategoride katılabilirsiniz. 
• Öykü
• Deneme
• Şiir
• Kitap Desteği

Öykü-Şiir-Deneme Kategori Ödülleri

Birincilik Ödülü:   20.000,00 TL
İkincilik Ödülü:   15.000,00 TL
Üçüncülük Ödülü:   10.000,00 TL
Yunus Emre Özel Ödülü: 10.000,00 TL

Programın Sunduğu Fırsatlar:Başvuru Tarihleri:
ŞUBAT - HAZİRAN 2021

Detaylı Bilgi:
https://www.ytb.gov.tr/guncel/2021-ytb 
-turkce-odulleri-yarismasi

İletişim:
turkceodulleri@ytb.gov.tr 

Ürünler: Yarışma kapsamında öykü, deneme ve şiir kategorilerinde derece elde eden 
eserler bir seçki haline getirilip basımı gerçekleştirilecektir.

Programın Sunduğu Fırsatlar:

Kitap Destekleri

Yarışmada ilk beşe giren tüm eser sahiplerine telif ve basım desteği olarak 20.000 TL’ye 
kadar ödül verilecektir.

Tüm kategorilerde ilk beşe giren yarışmacılara YTB Türk Edebiyatı Kitap Seti hediye 
edilecek, ayrıca YTB Akademi - Yazarlık Eğitim Programlarına ücretsiz olarak katılma 
imkânı sunulacaktır.
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BENİM BAYRAMIM

Yurt dışında yaşayan çocuklarımızın millî dilimiz 
ve kültürümüz ile içiçe olmaları, diaspora nesil-
lerinin gelecekte anavatanla bağlarını koruma-
ları açısından hayatî önem taşımaktadır. Millî 
kültürümüzün çocuklarımızın hayatında canlı 
kalabilmesi içinse çocuklarımızın içinde bulun-
dukları faaliyetler ve ürettikleri ürünlerle katılım-
cı birer şahsiyet olmalarının kayda değer bir 
önemi bulunmaktadır. Bu amaçla Başkanlığımız 
yurt dışındaki çocuklarımızı Ramazan Ayını ve 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nı birlikte kutlamaya davet etmiş ve “Benim 

Başvuru Alınacak Ülkeler:

Programa Kimler Katılabilir?

Kategoriler

Tema

Benim Bayramım yarışması dünya-
nın dört bir yanında yaşayan Türk 
çocuklarının başvurularını kabul 
etmektedir.

Yurt dışında yaşayan Türk vatan-
daşları ya da mavi kart sahibi 
vatandaşlarımızın 4-14 yaş aralığın-
daki çocukları programa müracaat 
edebilirler.

• Kompozisyon
• Şiir
• Öykü
• Resim
• Dijital Resim

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı veya Ramazan Bayramı

Detaylı Bilgi ve Başvuru Tarihleri: 
Program ile ilgili güncel bilgiler 
Başkanlık web sitesinden ve 
sosyal medya hesaplarından ilan 
edilecektir.

Seçici kurul değerlendirmesi sonu-
cunda başarılı bulunan adaylara 
başarı belgesi ve YTB Çocuk Aka-
demisi Hediye Paketi takdim edil-
mektedir.

Ödül

Bayramım” isimli yarışmayı düzenlemiştir. Yarış-
ma kapsamında çocuklarımızdan “Ramazan 
Ayı veya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı”nın onlara ne hissettirdiği, neyi anım-
sattığı, neyi çağrıştırdığı ve bulundukları ülkeler-
de bu bayramları nasıl geçirdikleri sorulmuştur. 
Çocuklarımız bayramlar konusundaki duygu ve 
düşüncelerini beş kategori altında gerçekleş-
tirebilecekleri çalışmalarla Başkanlığımıza ulaş-
tırmıştır.



KÜLTÜR- 
SANAT 
ÇALIŞMALARIIV.
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TELVE DERGİSİ
Türkçe Ödülleri ve Yazarlık Akademisi prog-
ramlarının bir devamı ve çıktısı niteliğinde 
oluşum sürecine giren Telve Dergisi, yurt dı-
şında yaşayan Türk vatandaşlarının ana dil 
konusundaki yetkinliklerini ve ifade kabiliyetle-
rini artırmak, kendi kültürel birikimlerini ortaya 
çıkarmak için yayın hayatına başlamıştır. Ya-
yına hazırlık süreci 2020 yılının ilk altı ayında 
sürdürülmüş olan Telve Dergisi’nin ilk sayısı 
“Her şeyden biraz kalır” mottosu ile haziran 
ayında okuyucusu ile buluşmuştur. Metinleri 
Türk diasporasının genç isimleri tarafından 
kaleme alınan dergi, zengin bir edebî birikim 
ihtiva etmektedir. Dergi 3 ayda 1 kez olmak 
üzere yılda dört kez yayınlanmaktadır.

Derginin hedefleri;

• Türk edebiyatına katkı sunmak

• İnsanlar ile kültürler arasında köprü kurmak

• Okuyucularını Türkiye dışında doğup ye-
tişenlerin yazdıkları eserlerle buluşturmak

• Avrupa’nın farklı ülkelerinde Türkçe sev-
gisini ve bağlılığını yitirmeyip kendi bakış 
açılarını ve yaşadıkları ülkenin kültürünü 
içine alan çeşitli eserler üreten genç nesli 
desteklemek

• Diasporada yaşayanların Türkçe hasretini 
gidermenin yanı sıra onların ortak değer-
lerine ve yaşantılarına ayna tutmak

• Geleceğin sanatçı ve yazar adaylarının 
yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak ve 
Türkçenin Avrupa’da iletişim, edebiyat ve 
sanat dili olarak önemli bir yer tutmasını 
sağlamak

Telve Dergisi’ne eser 

göndermek için

adresine başvu
rabilirsiniz. 

telve@ytb.gov.tr

Senin de yazıları
n 

yayınlanabilir!
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Anadolu Okuma Evleri, vatandaşlarımızın yoğun 
olarak yaşadıkları yerlerde Türkçe kaynaklara 
erişimlerinin kolaylaştırılması ve gençlerimizin 
Türkçe okuma alışkanlıklarının güçlendirilmesi 
için kurulmuş kütüphanelerdir. Mevcut durumda 
7 ayrı ülkede 31 Anadolu Okuma Evi bulun-
maktadır. Yakında Zürih Anadolu Okuma Evi’nin 
kurulmasıyla beraber, 8 ülkede 32 Anadolu 
Okuma Evi yurt dışında yaşayan vatandaşları-
mızın hizmetinde olacaktır. Hâlihazırda da farklı 
ülkelerden gelen Anadolu Okuma Evi talepleri 
değerlendirilmektedir.

Ayrıca Başkanlığımızca özel olarak geliştirilen 
“anadoluokumaevi.com” kütüphanecilik sistemi 
üzerinden kitap ödünç alma-verme, okuma 
grupları oluşturma ve diğer kültürel etkinliklerin 
duyurulması çalışmaları yürütülmektedir.

Anadolu Okuma Evi kütüphanelerinde çocuk, 
din, düşünce, edebiyat, kültür ve tarih olmak 
üzere 6 kategoride her yaştan insana hitap 
edebilecek 1001 farklı kitap bulunmaktadır. 31 

ANADOLU OKUMA EVLERİ

kütüphane içerisinde 370 edebiyat; 200 ço-
cuk; 173 kültür; 112 düşünce; 76 tarih ve 70 dini 
alanda olmak üzere zengin çeşitlilikte kitaplar 
bulunmaktadır.

Anadolu Okuma Evleri yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımıza böyle bir temel imkanı sun-
masının yanı sıra bünyesinde Türk diasporasının 
faydasına yönelik muhtelif faaliyetler de barın-
dırmaktadır.

200 
ÇOCUK

370 
EDEBİYAT

173 
KÜLTÜR 76 

TARİH

112 
DÜŞÜNCE

70 
DİNİ

1001 Farklı Kit
ap
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O
kur-Yazar 

Buluşm
aları
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Anadolu Okuma Evi Otomasyon 
Sisteminin Sunduğu İmkanlar:

• Üyelik işlemleri
• Kitap ödünç verme / iade alma işlemleri
• Kitap envanter işlemleri
• Okuma grubu oluşturma işlemleri
• Duyuru ekleme işlemleri

Almanya (12), Fransa (4), Hollanda (4), Belçika (3), Avusturya (3), ABD (3) ve Avusturalya (2)

İngiltere, Norveç, İsveç, Danimarka, İtalya, İsviçre, Finlandiya ve Kanada

PROJENİN UYGULANDIĞI ÜLKELER:

PROJENİN UYGULANMASI HEDEFLENEN ÜLKELER:

Detaylı Bilgi:
https://anadoluokumaevi.com

Aachen
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Anadolu Okuma 
Evleri Nerede?

Binbir Kitap 
Seni Bekliyor

Köln, Hamm, Leverkusen, Duisburg, Aachen, Krefeld, 
Duisburg, Stuttgart, Berlin, Münih, Mülheim, Viyana, Zürih, 

Maasmechelen, Brüksel, Heusden Zolder, Venlo, Amsterdam/
Zaandam, Amsterdam, Rotterdam, Strazburg, Paris, Lyon, 
Corbeil-Essonnes, Washington, Rochester, Long Island, 

Melbourne, Sydney
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Birinci Nesil Hikayeleri zor şartlarda altında hayat mücadelesi verirken birlikte var olmanın, da-
yanışmanın ve göç edilen yerlerde kalıcılığın ilk adımlarını atan birinci neslin birbirinden değerli 
hatıralarını, hikayelerini, onların sesinden duyurmak isteyen herkese, kameralarının başına geçme 
şansı sunuyor. 2020 yılında başlatmış olduğumuz çağrı ile 2021 yılında da yaş ve ülke sınırlaması 
olmaksızın bu alana ilgi duyan herkesi; 1961-1980 yılları arasında vatanlarından, ailelerinden, sevdik-
lerinden ayrılıp gurbet yoluna çıkan hem ülkemiz hem yaşadıkları ülkeler için bir değişimin öncüleri 
olan birinci neslin tanıklıklarını, hikayelerini kayıt altına almaya davet ediyoruz.

İNSAN HAZİNELERİ SERİSİ -  
Birinci Nesil Hikayeleri

Başvuru Çalışmanın Amacı

Çalışma Sahası

Katılımcılar, göç hikayesinin ilk tanıkları 
olan birinci nesil hikayelerini, yani 1961-1980 
yılları arasında çalışma sahasında belirtilen 
ülkelere göç eden birinci nesil göçmenleri 
konu edinecektir. Başvurular yıl boyunca 
devam etmektedir. Başkanlığımız bünyesinde 
oluşturulan jüri tarafından standartlara uygun 
şekilde hazırlandığı ve içerik bakımından 
başarılı olduğu değerlendirilen çalışmalara 
4000 TL ödül verilecektir. Tarafımıza ileti-
len eserler arasından başarılı bulunanlar 
Başkanlığımız sosyal medya hesaplarında 
yayımlanmaktadır.

• Birinci neslin göç hikayelerini kayıt altına 
alarak göç tecrübelerinin gelecek nesille-
re aktarılmasını sağlamak,

• Diaspora hafızasının güçlendirilmesine 
katkı sağlayacak yazılı ve görsel envan-
ter sağlamak.

• Diasporamıza yönelik farkındalığı artır-
maya yönelik medya çalışmalarını teşvik 
etmek.

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

Türk Diasporası
 

Kendi Tarihini
 Yazıyor!

Detaylı Bilgi:  
www.ytb.gov.tr
sozlutarih@ytb.gov.tr
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Birinci Nesil Hikayelerini 
Şuradan İzleyebilirsiniz.
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AKADEMİ KÜRSÜSÜ

Programın Amaçları

Akademi Kürsüsü programı ile genç aka-
demisyenlerimizin çalışmalarını geniş kitle-
lere aktarmalarına imkan sunuyoruz.

Detaylı Bilgi

Akademi Kürsüsü Programının 
tüm bölümlerine Başkanlığımızın 
Youtube hesabından ulaşılabilir.

youtube.com/yurtdisiturkler

Akademi Kürsüsü Programı öncelikli ola-
rak Tez ve Araştırma bursiyerlerinin sunu-
muyla başlayacak, ardından diğer burs 
programlarımız kapsamında burslandırılan 
akademik çalışmalar ve yurt dışındaki tüm 
akademisyenlerimizin katılımına açık olarak 
devam edecektir.

Programa Kimler Katılabilir?

Programın içeriği?
Her program bir bursiyerin başarıyla ta-
mamladığı tez ve araştırma konusunun su-
numu ve soru-cevap bölümlerini içermek-
tedir.  

Diasporamızın genç kuşakları eğitimlerini daha 
ileriye taşımakta ve akademik dünyada önemli 
bir yer edinmektedirler. Genç akademisyenle-
rimizin bu gayretlerini büyük bir takdirle takip 
ediyor, aynı zamanda YTB olarak yurt dışı 
vatandaşlarımızın akademik çalışmalarında 
yanlarında olmanın gurunu yaşıyoruz. Yurtdışı 
Vatandaşlar Bursları kapsamında 2015-16 dö-
neminden itibaren çok sayıda gencimize burs 
desteği sağladık.

Akademik çalışmaları kapsamında yapılan 
burslandırmayı müteakip, ilgili vatandaşlar-
la irtibatın tezleri, araştırma ve çalışmalarının 
tamamlanmasından sonra da sürdürülmesini 
önemsiyoruz. 

Bu bağlamda hazırlanan program kapsamın-
da bursiyerlerimiz öncelikle tezlerinin sunumu-
nu gerçekleştirmekte ve ardından da teze dair 
sorulan sorulara cevap vermektedirler. “Akade-
mi Kürsüsü” başlığı ile yayınlanan programlar 
vasıtası ile Başkanlığımızın akademik anlamda 
yarattığı katma değer de görünür kılınmaktadır. 



HAREKETLİLİK 
PROGRAMLARIV.
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ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, 
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, 
Finlandiya, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, 
Kanada, Norveç, Yeni Zelanda

PROJE GEZİ ROTALARI: 
Başkentler Rotası
Ege Rüzgarı
Karadeniz’in İncileri
Kadim Topraklar
Diaspora Treni
Anadolunun Kalbi

ÖRNEK FAALİYETLER: 
Proje tekliflerinde;

• Gezi Programları
• Atölye Çalışmaları
• Eğitim ve Seminer
faaliyetlerinin yer alması beklenmektedir.

Pandemiden kaynaklı koşullar sebebi ile 
güncel program tarihi web sitesinden ve 
sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Detaylı Bilgi:
https://www.ytb.gov.tr/yurtdisi-vatandaslar 
evliya-celebi-kultur-gezileri 

PROGRAM TARİHİ:

BAŞVURULARIN 
ALINACAĞI ÜLKELER:

EVLİYA ÇELEBİ 
GENÇLİK KÖPRÜLERİ

Tanış, 
öğren, 
keşfet!

Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri programı ile yurt dışında yaşayan 
gençlerimizin, Türkiye ile tarihî, sosyal ve kültürel bağlarını güçlen-
direrek katılımcı gençler arasında sürdürülebilir iletişim sağlanması 
amaçlanmaktadır. Proje kapsamında yurt dışında faaliyet gös-
teren Türk STK’lar ile iş birliği halinde yurt dışında yaşayan Türk 
gençlerinin öz kültürlerini yerinde tanımalarına ve Türkiye’nin tarihî 
ve kültürel mekânlarını görmelerine imkan sağlayacak dil, kültür ve 
medeniyet temalı programlar gerçekleştirilmektedir.
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GENÇLİK KAMPLARI
Gençlik Kampları, yurt dışında yaşayan 
gençlerimizin, ülkemizin farklı şehirlerin-
de bulunan gençlik kamplarına katılım-
ları sağlanarak, ülkemizi daha yakından 
tanımaları, Türkiye’de ve farklı ülkelerde 
yaşayan akranları ile zaman geçirerek 
güçlü bir iletişim ağı oluşturmaları amaç-
lanmaktadır. 

PROGRAM İÇERİĞİ: 
Okçuluk, rafting, dağ bisikleti gibi 

sportif faaliyetler; müzik, tiyatro, halk 
oyunları gibi kültürel etkinlikler; tarihî 
ve kültürel geziler ve kişisel gelişim 

seminerleri

ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, 
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, 
Finlandiya, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, 

Kanada, Norveç, Yeni Zelanda

BAŞVURULARIN 
ALINACAĞI ÜLKELER:

Ürünler: 
Programa katılan öğrecilerimizle ortak 

çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Pandemiden kaynaklı koşullar sebebi ile 
güncel program tarihi web sitesinden ve 

sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Detaylı Bilgi: 
https://www.ytb.gov.tr/genclikkamplari/
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PROJELERVI.
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TÜRKÇE SAATİ PROJE 
DESTEK PROGRAMI
Yarım asrı aşkın bir süredir, başta Batı Avrupa olmak 
üzere tüm dünyada varlık gösteren Türkler için Türkçe 
öğrenimi bugün kültürel kimliğin inşası için çok önemlidir. 
Çünkü dil birey için iletişimin ötesinde işlevlere sahip-
tir. Kişinin hayatı algılaması, kendi düşüncelerine ifade 
kazandırması, böylelikle hem bireysel bilincin hem de 
aynı dili konuşan insanlar arasında ortak bir düşünce 
dünyasının gelişmesine imkân sunması yönüyle, kimliğin 
temelini oluşturmaktadır. Bu minvalde yurt dışı Türkle-
rin, çok dilli ve çok kültürlü ortamların insanları olarak, 
yaşadıkları ülkelerin dillerini öğrenmek ve kullanabilmek 
kadar Türkçeyi koruma ve devam ettirme imkânlarına 
sahip olmaları da önemlidir. Nihayetinde Türkçe, onu 
konuşanların köklerine ait tarihî, dilsel ve kültürel alanı 
vurgulayarak Türk toplumunun hem kendine has karak-
terini diri tutmakta, hem de gelecekteki varlığının da 
bağlı olduğu bir koşul haline gelmektedir. Bu sebep-
le çocuk ve gençlere ana dili olarak Türkçenin doğru 
öğretilmesi, onları kendi kültürel kimliği ile barışık ve öz 
güven sahibi bireyler kılmaya katkı sunduğu gibi, yurt 
dışındaki Türk toplumunun yarınlarını da emniyet altına 
almak anlamına gelmektedir. 

Buradan hareketle Başkanlığımız, Batı Avrupa, Amerika 
ve Avustralya’da yaşayan çocuk ve gençlerimizin Türkçe 
öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla Türkçe 
Saati Proje Destek Programını geliştirmiştir. 

Programın İçeriği Nedir?

Programın Sonuçları: 

Programın Amaçları

Kimler Başvuru Yapabilir?

Okul dışı zamanda ve sivil toplum 
kuruluşları bünyesinde 30 hafta süreyle 
haftalık 1 ya da 2 saat Türkçe kurslarının 
sunulmasını içerir. Bu kurslar projelendiri-
lerek başvuru usulüyle YTB’ye gönderilir. 
Olumlu değerlendirilen projelere maddi 
destek sağlanır.

Finlandiya’dan Kanada’ya ka-
dar şimdiye dek herhangi bir 
Türkçe sınıfı açılması imkanına 
kavuşamamış birçok ülke ve 
bölgede 2020/2021 yılında 
toplamda 10.000 çocuk ve 
gencimiz ana dilini öğrenme 
fırsatına ulaşmıştır.

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

• Yurt dışında yaşayan çocuk ve 
gençlerimizin;

Türkçe bilgi ve beceri düzeylerini artıra-
rak Türk kültürüne dair doğru bilgilendiril-
melerini sağlamak ve öz güven hislerini 
geliştirerek onları yaşadıkları ülkelerde 
toplumsal katılıma cesaretlendirmektir.

• Sivil toplum kuruluşları
• Eğitim kurumları
• Kar amacı gütmeyen şirketler

Hangi Ülkelerden Başvuru 
Alınmaktadır? 
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İletişim:
gencdestek@ytb.gov.tr 

Detaylı Bilgi:
https://www.ytb.gov.tr/

GENÇ DESTEK PROGRAMI

Yarım asırdan uzun süredir vatan toprakları dışında 
Türk dili, kadim kültürü, hoşgörü geleneği ve irfanının 
tohumlarının filizlenmesinde büyük emeği olan genç 
ve dinamik Türk diasporası gerek bulundukları ülke 
toplumuna gerekse gönül bağlarını her daim muha-
faza ettikleri anavatanlarına birçok alanda önemli 
katkılar sağlamıştır. Batı Avrupa başta olmak üzere, 
dünyanın çeşitli bölgelerinde bulundukları ülke toplu-
muyla ahenk içerisinde varlık gösteren Türk diaspo-
rasının genç mensupları, duyarlı ve sorumlu bireyler 
olarak, toplumsal hayata etkin katılımları, sahip ol-
dukları aktif ve girişimci ruh ile hem ülkemiz hem de 
yaşadıkları ülkeler için kıymetli bir insan hazinesidir.

Bu anlamda, Türk diasporasının genç mensupları, 
çok kültürlülüğü çok yönlülükle perçinleyerek, farklı 
dilleri, kültürleri, gelenekleri ve yaşam tarzlarını öz 
kimliklerini kaybetmeden uzlaştırabilmiştir. Gençleri-
mizin yaşadıkları ülkelerde yürüttükleri sosyal, kültü-
rel, eğitici, sportif ve özgün çalışmalarını destekle-
mek, fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olarak 
gelecek umutlarına ortak olabilmek Başkanlığımızın 
hassasiyetle yaklaştığı bir konudur. Bu yaklaşımdan 
hareketle, yurt dışındaki Türk varlığının teminatı, ül-
keler arasındaki ilişkilerin geleceği gençlerimizin ana 
dillerini koruyup, kültürel birikimlerine sahip çıkarken, 
aynı zamanda içinde yaşadığı ülke tarafından kabul 
ve saygı gören gayretlerinin görünür kılınması, yeni 
fikirlerin teşvik edilmesi, mevcut çalışmalarının etkin-
liklerinin artırılması ve farklı ülkelerde yaşayan Türk 
gençleri arasındaki etkileşim ve iş birliği ağlarının ge-
liştirilmesi için Başkanlığımız tarafından Genç Destek 
Mali Destek Programı geliştirilmiştir.

Program marifetiyle, gençlerimizin bulundukları ül-
kelerde pozitif değişime öncülük edecek projelerinin 
desteklenmesi, sivil toplum nezdindeki çalışmalarının 
etki alanının geliştirilmesi, ihtiyaç duydukları alanlara 
yönelik eğitim destek programlarıyla kariyer gelişim-
lerine katkı sağlanması ve ufuk açıcı fikirlerini hayata 
geçirmelerinde yeni olanaklarla tanışmalarına aracı-
lık edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, genç 
Türk diasporasının liderlik, girişimcilik ve savunuculuk 
becerilerini, sosyal sorumluluk bilincini, ulusal ve ulus-
lararası dostluklarını pekiştirme misyonu çerçevesinde 
geliştirilen Genç Destek Programının, gelecek vade-
den yenilikçi fikirleri teşvik etmesi ümit edilmektedir.

Kimler Başvuru Yapabilir?
• Sivil toplum kuruluşları 
• Öğrenci kulüpleri
• Gerçek kişiler 

Ürünler 
Destek Modülleri ile sosyal 
sorumluluk projelerinden, kurumsal 
altyapı ihtiyaçlarının teminine, eğitici 
ve öğretici materyal hazırlığından, 
toplumsal fayda gözetilecek 
her türlü proje fikrine kadar çok 
farklı konularda destek alabilir ve 
çevrenize yararlı işler çıkarabilirsiniz.

Programın Amacı
Genç Destek Programı ile 
gençlerimizin, içerisinde aktif 
olarak yer aldıkları oluşumlar 
eliyle gerçekleştirecekleri faaliyet 
ve projelerin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır.
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Çocuğun sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişi-
minin temeli, büyük ölçüde 0-6 yaş döneminde 
atılır. Bu dönemin başlangıç noktası ailedir. Zira 
çocuk; ilk iletişimi ve insanî ilişkileri aile içerisinde 
deneyimler, bu etkileşim sürecinde ebeveynin-
den öğrendiği dil ile etrafında olup biteni ta-
nımlar, kavrar ve anlamlandırır. Bu anlamda dil, 
çocuk için dünyaya açılan pencerenin anahtarı 
niteliğindedir ve çocuk ilerleyen yaşamında öğ-
reneceği her bilgiyi bu temel üzerine inşa eder. 

Dil; sadece bireylerarası iletişimde temel araç 
değildir, aynı zamanda onu konuşan, ortak kül-
tür ve değerleri paylaşan bireyleri bir arada 
tutar, aidiyet hissi oluşturur. Her dil; hayata dair 
olguları, duyguları, hadiseleri, nesneleri ve onlar 
arasındaki ilişkileri, kendine özgü bir biçimde 
kodlar ve ortak bir değerler manzumesinin ifa-
de kalıpları halinde inşa eder. Hikayeler, masal-
lar, şarkılar, atasözleri ve deyimler, bu kökten 
beslenerek dilde vücut bulur.

Dil öğrenimi süreci; uluslararası göçlerin kalıcı 
bir gerçeklik haline geldiği toplumlarda doğup 
büyüyen çocuklarda, çok dilli ve çok kültürlü 

OKUL ÖNCESİ ÇİFT DİLLİ EĞİTİMİ 
DESTEK PROGRAMI

ortamların etkisi altında gerçekleşmektedir. Bu 
bağlamda yurt dışında doğup büyüyen Türkler, 
çift dilli bireyler olarak dünyayı iki iletişim ala-
nı ve iki anlam dünyası üzerinden öğrenmeye 
çalışır. Bu açıdan bu toplumlarda yetişen ço-
cukların dil gelişimi süreci, üzerinde hassasiyetle 
durulması gereken meseleler arasında yer al-
maktadır. Zira bu çocukların eğitim hayatlarının 
ve ikinci dil öğrenimi süreçlerinin başarılı bir şe-
kilde ilerlemesi için 0-6 yaş döneminde sağlıklı 
bir ana dili edinimi büyük önem arz etmektedir. 
Erken çocukluk döneminde çift dilli eğitim sü-
recini sağlıklı bir şekilde geçiren çocuklar; sahip 
oldukları dilsel ve kültürel zenginlik ile dünyaya 
farklı açılardan bakmayı öğrenir ve bu şekilde 
her iki topluma katkı sağlamanın ve ülkeler ara-
sında bir köprü oluşturmanın önemini kavrar.

Bu amaçlarla, Başkanlığımız yurt dışındaki Türk 
sivil toplum kuruluşlarının kendi imkanlarıyla yıl-
lardır sürdürdükleri erken dönemdeki çocukla-
ra yönelik Türkçe eğitim çalışmalarını, her sene 
ilan edilen Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek 
Programı kapsamında teşvik etmektedir.
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Programa Kimler Katılabilir?

• Sivil toplum kuruluşları 
• Eğitim kurumları
• Kâr amacı gütmeyen şirketler

ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, 
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, , İsviçre, İtalya, 
Kanada, Norveç, Hollanda

Programın Amaçları

Ürünler: 

Programın İçeriği

Yurt dışında yaşayan 6 yaş altındaki 
çocuklarımızın hem Türkçe hem de 
ilgili ülke dilinde yetkinlik kazanmalarını 
sağlayarak sosyal, kültürel ve eğitimsel 
gelişimlerine katkıda bulunmak.

Yurt dışında bulunan sivil toplum kuruluş-
ları ve eğitim kurumları tarafından baş-
vurusu yapıldıktan sonra Başkanlığımızca 
desteklenmesi uygun görülen projeler. 

• Alt Modül 1: Türkçe Oyun Grupları
• Alt Modül 2: Çift Dilli Kreş ve Ana-

okulları

Başvuruların Alındığı Ülkeler:

Detaylı Bilgi:
https://www.ytb.gov.tr/yurtdisi-
vatandaslar/okul-oncesi-cift-
dilli-egitimi-destek-programi

İletişim:
info@ytb.gov.tr 

Güncel bilgiler 
www.ytb.gov.tr adresinde
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