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Sevgili Gençler,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
olarak, yurt dışında yaşayan gençlerin eğitim ve aka-
demik çalışmalarını destekliyor ve bu amaçla burs ve 
destek programlarımızı bu yıl da sizlerle buluşturuyo-
ruz.

Yurtdışı Vatandaşlar Bursları; yurt dışında yaşayan, 
eğitimlerini yurt dışında almış ve hâlihazırda hayatla-
rının merkezi yurt dışı olan gençlere yönelik oluşturul-
muş bir burs programıdır. Yurtdışı Vatandaşlar Burs-
ları ile; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim, 
kültür ve akademik hayata katılımlarına ve eğitimdeki 
başarılarına katkı sunmak, gençlerimizi toplumumu-
zun ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendirerek nitelikli uz-
manlar yetişmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan meslek 
alanlarında sertifika ve uzmanlık eğitimlerine destek 
vermek, yurt dışındaki Türk toplumuna ilişkin akade-
mik araştırmaların sayı ve niteliğini artırmak ve üstün 
başarı gösteren öğrencileri ödüllendirerek başarıyı 
teşvik etmek hedeflenmektedir.

Diasporamızın genç mensuplarının hem Türkiye’ye, 
hem yurt dışındaki Türk toplumuna, hem de içinde 
yaşadıkları toplumlara çok önemli katkılar sunabile-
ceklerini biliyoruz. Bu anlamda, yurt dışında yaşayan, 
nereden geldiğini bilen, kimlik, kültür ve köklerinin 
bilincinde olan, dünyayı iyi okuyup analiz edebilen ve 
kendilerini her anlamda geliştiren bütün gençlerimizin 
Yurtdışı Vatandaşlar Burslarına başvurularını bekliyo-
ruz.

Abdullah Eren
YTB Başkanı
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PROF. DR. FUAT SEZGIN 
ÜSTÜN BAŞARI

BURSU

YURTDIŞINDAKI TÜRK 
ÇOCUKLARINA 

TÜRKÇE ÖĞRETIMI YÜKSEK 
LISANS PROGRAMI

AILE VE SOSYAL 
HIZMETLER 

ALANLARINDA 
UZMANLIK BURSU

TEZ VE ARAŞTIRMA  
BURSLARI

LISE BITIRME SINAVI 
BAŞARI BURSU

HUKUK UZMANLIK  
BURSU

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BURSLARI
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Başvuru Tarihleri ve Detaylı Bilgi İçin 
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Yurt dışında yaşayan gençlerimiz arasında lise eğitimi 
ve başarılı olarak bitirme oranları her geçen gün art-
maktadır. Gençlerimizin lise eğitim başarılarını taltif 
ederek gelecek nesilleri teşvik etmek ve bu alanda far-
kındalık oluşturmak amacıyla Yurtdışı Vatandaşlar Lise 
Bitirme Başarı Bursu programı oluşturulmuştur.

Bulundukları ülkelerin liselerinde bitirme sınavlarını 
(Abitur, Baccalauréat, Matura gibi) başarılı olarak ta-
mamlayanlar, bitirme sınavı olmayan ülkelerden lise 
diploması bulunan, 1 Nisan 2021 ve 1 Ağustos 2022 
tarihleri arasında mezun olan vatandaşlarımız ve mavi 
kart sahipleri Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı 
Başarı Bursu kapsamında başvuru yapabilirler.

Lise Bitirme Başarı Bursu

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BURSLARI
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 f Türk Vatandaşı/Çifte vatandaş veya Mavi Kart 
sahibi olmak

 f Türk vatandaşı olanlar için yurtdışında 
sürekli/kalıcı ikamet izni sahibi olmak

 f Ortaöğretiminin tamamını (Lise) yurtdışında 
tamamlamış olmak

 f 1 Nisan 2021 ve 1 Ağustos 2022 tarihleri 
arasında mezun olmak

Başvuru Şartları 
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Başarı Bursu Miktarı ve Süresi
Sadece bir defaya mahsus verilmekte 
olup burs miktarı 2000 Avrodur.

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BURSLARI
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Başvuru Tarihleri ve Detaylı Bilgi İçin 
8



Yurt dışında yaşayan Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağ-
lık Bilimleri, Sosyal ve Beşerî Bilimler alanında Lisans, 
Yüksek Lisans veya Doktora programından mezun olan 
(mezuniyetin üzerinden en fazla 1 yıl geçen) ya da burs 
başvuruları tamamlanana kadar mezun olabilecek du-
rumda olup, bulundukları ülkelerin not sisteminde mi-
nimum %80 başarılı olan vatandaşlarımız ve mavi kart 
sahipleri Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları 
kapsamında başvuru yapabilirler.

Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Üstün Başarı Bursu

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BURSLARI
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 f Türk Vatandaşı/Çifte vatandaş veya Mavi Kart 
sahibi olmak

 f Türk vatandaşları için yurtdışında sürekli/
kalıcı ikamet sahibi olmak

 f Ortaöğretimini (Lise) yurtdışında tamamlamış 
olmak

 f Lisans için 01.01.1996 ve sonrası doğmuş 
olmak

 f Yüksek lisans için 01.01.1992 ve sonrası 
doğmuş olmak

 f Doktora için 01.01.1987 ve sonrası doğmuş 
olmak

 f İlgili ülkelerden birinde Lisans, Yüksek Lisans 
veya Doktora programından mezun olmak ya 
da burslandırma süreci tamamlanana kadar 
mezun olabilecek durumda olmak.

 f Başvuru ilanında belirtilen alanlarda Lisans, 
Yüksek Lisans, Doktora düzeyinden en son 
sahip olunan bitirme belgesinin asgari %80 
başarı kriteri* değerlendirilecektir.

Başvuru Şartları 

ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Da-
nimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, 
İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç’in yanı sıra 
başvuru şartlarını taşıyan adayların bulunduğu 
diğer ülkelerden de başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Alınacak Ülkeler
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* TÜBİTAK’ın ülkelere göre not dönüşüm tablosu baz 
alınacaktır.

** Söz konusu 1 yıl hesaplanırken burs başvurusunun 
başladığı tarih esas alınacaktır.

Burs Miktarı ve Süresi
Lisans 
2000 Avro

Yüksek Lisans 
2500 Avro

Doktora  
3000 Avro

Not: Burs, ödül mahiyetinde bir defaya mahsus verilmektedir.

 f Tüm düzeylerde başvuru yapacak adayların 
mezuniyetlerinin 1** sene geçmemek şartıyla 
başvuruları kabul edilmektedir.

 f Bir aday sadece tek bir düzeydeki eğitim 
bursu için başvuru yapabilir. Hangi düzeyde 
başvurduğunu da başvurusunda belirtir.

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BURSLARI
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Başvuru Tarihleri ve Detaylı Bilgi İçin 
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Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri 
olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiti-
cileri yetiştirmek üzere 2017-2018 döneminde Sa-
karya Üniversitesi ile iş birliği halinde tezsiz yük-
sek lisans programı açılmıştır. 

2018-19, 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde 
programların tezli olarak Antalya Akdeniz Üniver-
sitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Konya Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi 
ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği 
halinde “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türk-
çe Öğretimi Yüksek Lisans Programı” adı altında 
açılmıştır. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için 
ilgili yüksek lisans programları ilana açılmaktadır.

Çocuklarımıza anadillerinde okuma, yazma ve ko-
nuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmayı ve 
Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere 
tanıtacak eğiticileri yetiştirmeyi planlayan prog-
ram, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dik-
katine sunulmaktadır.

Üniversitelerin modern ve doğayla iç içe kampüs-
lerinde uzman akademisyenler eşliğinde gerçek-
leşecek olan programa kabul edilen öğrenciler, yıl 
boyu sürecek akademik eğitim yanında programı 
destekleyici çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel et-
kinliklere katılma imkânı da bulacaktır. Program 
kapsamında yapılması beklenen staj programı da, 
öğrencilere, aldıkları eğitimi Türkiye’de veya yurt 
dışındaki eğitim kurumlarında yapacakları stajlar-
la pekiştirme fırsatı sunacaktır.

YURTDIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA 
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMI

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BURSLARI
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 f Türk vatandaşları için; ABD, Almanya, 

Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, 

İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç veya bunun 

dışındaki ülkelerden birinde sürekli/daimi 
oturum hakkına sahip olmak ya da çifte 
vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak,

 f 40 yaşından gün almamış olmak,

 f Türkiye veya yurt dışındaki bir üniversiteden 
eğitim bilimleri ya da sosyal bilimler 
alanlarından birinde lisans derecesine sahip 
olmak,

 f Yeterli düzeyde akademik Türkçe bilgisine 
sahip olmak,

 f Tercihen Türkçe eğitimi konusunda tecrübe 
sahibi olmak.

Başvuru Şartları 

Not: Başvuru şartlarını taşıyan adayların yurt dışındaki 
üniversitelerden almış oldukları diplomalar, yabancı dil 
belgesi sayılacak ve bunlardan ALES puanı istenmeyecektir. 
Öğrencilerden programa kaydoldukları tarihten itibaren 
iki (2) yıl içerisinde diploma denklik belgelerini sunmaları 
istenecektir. Protokol kapsamında burslu bir program 
olduğu için programa kabul edilen adaylardan üniversiteye 
kayıt aşamasında YDS ve ALES belgesi istenmemektedir.
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Bursiyerlere 
Sağlanan İmkânlar

 f Aylık 2000 TL Burs

 f Barınma Desteği

 f Eğitim Harcı Desteği

 f Yıl boyu sosyal, kültürel ve akademi 
programlarına katılım

 f Staj olanakları

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BURSLARI
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Başvuru Tarihleri ve Detaylı Bilgi İçin 
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Aile, yurt dışında yaşayan altı milyondan fazla vatandaşı-
mızın ihtiyaç ve sorunlarının ilk gözlemlendiği yer olması, 
yetişkinler tarafından çocuklara değer ve davranış kalıpla-
rının aktarıldığı böylece toplumsal yaşamın devamlılığının 
sağlandığı bir kurum olması münasebetiyle büyük önem 
arz etmektedir.

Ailenin ve bireylerin desteklenmesi amacıyla, yurtdışında 
yaşayan vatandaşlarımıza yönelik aile ve sosyal hizmetler 
konusunda danışmanlık, destek ve terapi gibi hizmetlerin 
çeşitliliğinin artırılması ve hizmet sağlayacak insan kay-
nağının yetiştirilmesi önemli bir ihtiyaç olarak öne çık-
maktadır.

Bu anlamda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilme-
si amacıyla yurtdışında yaşayan ve ilgili bölümlerden me-
zun olan vatandaşlarımıza terapi ve uzmanlaşma eğitim-
leri için uzmanlık bursları verilmesine karar verilmiştir.

Bu ihtiyaca yönelik geliştirilen “YTB Aile ve Sosyal Hizmet-
ler Alanlarında Uzmanlık Bursu” ile yurt dışında ikamet 
eden ve bu ülkelerde bulunan aile ve sosyal hizmetlere 
uygun bölümlerde (pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik 
psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal tıp uzman-
lığı (Heilpraktiker), gerontoloji vb.) üniversite eğitimi almış 
uzmanların terapi ya da danışmanlık gibi özel alanlarda 
uzmanlaşmalarını sağlayacak mesleki sertifika program-
larının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Uzmanlık Bursu 

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BURSLARI
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 f Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak

 f 01/01/1982 ve sonrası doğmuş olmak

 f Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa 
ve Hollanda öncelikli olmak üzere, 
vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları 
ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya 
İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve 
Norveç ülkelerinde aile ve sosyal hizmetler 
alanında pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik 
psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal 
tıp uzmanlığı (Heilpraktiker), gerontoloji vb. 
alanlarda üniversite ya da üniversiteye denk 
eğitimini tamamlamış olmak

 f İlgili ülke makamları tarafından resmi 
olarak kabul edilen bir uzmanlık eğitim 
programından kabul almış olmak

Başvuru Şartları
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Burs Miktarı ve Süresi
Başkanlık bursu sadece sertifika programı 
ücretini kapsamaktadır. Bursun azami tutarı 
10.000,00 Avro veya 10.000,00 Avroya denk 
gelen ilgili ülke para birimi tutarı kadardır.Burs 
miktarına burs komisyonu karar verecektir. 
Burs ödemesi sertifika programının uzunluğuna 
göre program bitiminde ya da belli aralıklarla 
ödenir. Bursun devamlılığı, sertifika/eğitim 
programındaki devamlılığa ve başarıya bağlıdır.

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BURSLARI
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Başvuru Tarihleri ve Detaylı Bilgi İçin 
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Yurt dışında bir yüksek lisans veya doktora 
programına kayıtlı, tez aşamasında ya da tez 
aşamasına geçmek üzere olan ve diğer başvuru 
şartlarını taşıyan adaylar tez araştırma burs 
programına başvuru yapabilirler. 

Bu itibarla, aşağıda belirtilen alanlarda yurt 
dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren 
konularda yapılan/yapılacak olan tez 
araştırmaları değerlendirmeye alınacaktır.

Tez Araştırma Konuları
 f Eğitim, Kimlik, Kültür ve Aidiyet Araştırmaları

 f Uluslararası İlişkiler ve Hukuk

 f Göç Araştırmaları

 f Ayrımcılık ve Hak İhlalleri

 f Dini Haklar, Dini Eğitim

 f Avrupa ve İslam

 f Medya ve Kültürel Çalışmalar

 f Kültür, Tarih, Sanat ve Edebiyat Araştırmaları

 f Psikoloji, Sosyoloji, Pedagoji Alanında 
Araştırmalar

Tez ve Araştırma Bursu

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BURSLARI
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 f Türk vatandaşı/Çifte vatandaş veya Mavi Kart 
sahibi olmak

 f Türk vatandaşları için yurtdışında sürekli/
kalıcı ikamet sahibi olmak

 f Ortaöğretimini (Lise) yurtdışında tamamlamış 
olmak

 f Yüksek lisans tez araştırma başvuruları için 
01.01.1992 ve sonrası doğmuş olmak

 f Doktora tez araştırma başvuruları için 
01.01.1987 ve sonrası doğmuş olmak

 f İlgili ülkelerden birinde yüksek lisans veya 
doktora programına kayıtlı olmak

 f Başvuru ilanında belirtilen konularda tez 
aşamasında olmak ya da burs ödemeleri 
başlayana kadar tez aşamasına geçebilecek 
durumda olmak

Başvuru Şartları

ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Da-
nimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, 
İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç’in yanı sıra 
başvuru şartlarını taşıyan adayların bulunduğu 
diğer ülkelerden de başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Alınacak Ülkeler
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Burs Miktarı ve Süresi

Burs Programı
Tez Araştırma Bursu

Yüksek Lisans 
500 Avro

Doktora  
750 Avro

Burslar Yüksek Lisans için 6 ay, Doktora için  
12 aya kadar verilebilmektedir.

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BURSLARI
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Başvuru Tarihleri ve Detaylı Bilgi İçin 
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YTB, yurt dışında yaşayan hukuk öğrencilerinin 
eğitim hayatlarındaki başarılarını desteklemek 
için her yıl burs vermektedir. “Hukuk Alanında 
Uzmanlık Bursu”, yurt dışındaki yeni nesil 
hukukçuların Türk toplumunun hukuki konularına 
ilişkin farkındalık kazanmaları, uzmanlaşmalarının 
sağlanması ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş 
birliği tesis ederek hukuki danışmanlık verilmesi 
amacıyla hazırlanmış bir burs programıdır.

Program kapsamında yurt dışında eğitimine 
devam eden lisans, yüksek lisans veya doktora 
düzeyindeki hukuk öğrencilerinin, yaşadıkları 
ülkelerdeki Türk toplumunun (Uluslararası Hukuk, 
AB Hukuku, Anayasa Hukuku, İnsan Hakları 
Hukuku, Yabancılar Hukuku, İdare Hukuku vb. 
alanlardaki) haklarına dair araştırmalar, raporlar, 
makaleler, hukuki bilgilendirme ve benzeri nitelikli 
çalışmalar yapması öngörülmektedir. Bunun 
yanı sıra bir program dâhilinde bursiyerlerin 
seminerler ve çalıştaylarda eğitim almaları ile 
bireysel ve grup çalışmaları temelinde sunum 
vb. çalışmalar yapmaları da beklenmektedir. Bu 
burs programıyla farklı ülkelerde hukuk eğitimine 
yönelmiş gençlerimizin bir araya gelmeleri 
ve kendi aralarında geniş bir ağ kurmaları da 
hedeflenmektedir.

Hukuk Uzmanlık Bursu

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BURSLARI
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 f Türk vatandaşı veya Mavi kart sahibi olmak 
(Birden fazla vatandaşlığı bulunan adaylar 
bakımından bunlardan birisinin Türk 
vatandaşlığı olması şarttır.)

 f 01.01.1992 ve sonrası doğmuş olmak

 f Orta öğrenimini (lise) yurt dışında 
tamamlamış olmak

 f Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, 
Hollanda, ABD, Avustralya, Danimarka, 
Finlandiya, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, 
Kanada ve Norveç ülkelerinde eğitim görmek

 f Hukuk Fakültesi lisansının 3. sınıfı (5. 
sömestr) veya üstü sınıfında veya lisans üstü 
eğitimine (yüksek lisans, doktora vs.) devam 
etmek (Burslara başvuru yapacak adayların 
başvuru tarihi itibariyle öğrenci olmaları 
gerekir.)

 f Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu kişilere 
bir kereye mahsus verilir. Daha önceki 
dönemlerde YTB’nin araştırma ve tez 
burslarından faydalanmış olanlar yeniden 
başvuramazlar. Daha önce başvurmuş ancak 
burs alamamış adaylar ise, yeniden başvuru 
yapabileceklerdir.

Başvuru Şartları
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Burs Miktarı ve Süresi

 f Aylık Burs Miktarı: 500 avro veya ilgili ülke 
para birimi karşılığı burs tutarıdır.

 f Burs Süresi: Azami 12 ay (Bursiyere ilişkin 
6. aydan sonra yapılacak olan değerlendirme 
neticesinde yapılan çalışmaların niteliğine 
bağlı olarak ikinci 6 ayda bursun verilip 
verilemeyeceğine Başkanlık tarafından karar 
verilecektir.)

YURTDIŞI VATANDAŞLAR BURSLARI
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Burs ve Destek Programları İletişim Adresleri

Lise Bitirme Başarı Bursu 
lisebitirme@ytb.gov.tr

Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu 
ustunbasari@ytb.gov.tr

Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanlık Bursu 
ashburs@ytb.gov.tr

Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Bursu 
turkceylp@ytb.gov.tr

Tez ve Araştırma Bursu 
yvburslari@ytb.gov.tr 

Hukuk Uzmanlık Bursu 
ihep@ytb.gov.tr 

İletişim
0312 218 40 50

Sorunuz ya da 
aklınıza takılan bir 
husus mu var 

Bize ulaşın, hemen 
cevaplayalım.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı  
www.ytb.gov.tr

Başvuru Tarihleri ve Detaylı Bilgi İçin 
ytb.gov.tr/yvburslari

Başvuru için  
obys.ytb.gov.tr

Adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Seninleyiz
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