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ORTADOĞU & AFRİKA ORTAK TARİH ARAŞTIRMALARI PROGRAMI 

“Ortadoğu & Afrika Ortak Tarih Araştırmaları Programı” Ortadoğu ve Afrika coğrafyasında 

ortak tarihi, kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik hayata ilişkin tarih araştırmalarının 

artırılmasını, ortak tarih algısının geliştirilmesi, Osmanlı arşivlerinin kullanımının teşvik 

edilmesini ve bu araştırmaları yapabilecek Türkçe ve Osmanlıca bilen akademisyenlerin, 

araştırmacıların sayısının artırılmasını amaçlamaktadır. 

Ortadoğu & Afrika Ortak Tarih Araştırmaları Programı iki aşamadan oluşmaktadır. Programın 

ilk aşamasında A1’den C1 seviyesine kadar çevrimiçi Türkiye Türkçesi (10 ay) ve Osmanlı 

Türkçesi (6 ay) dil kursu verilecektir. İkinci aşamada ise eğitimlerini başarıyla tamamlayan 

katılımcılara araştırma konularına uygun yazı türlerinde Türkiye’de kısa süreli Osmanlı 

Türkçesi ihtisas eğitimi düzenlenmesi ve arşivlerimizin tanıtımını kapsayan bir program 

oluşturulması planlanmaktadır. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) iş birliğinde hayata geçen 

bu program ile Türkçe dil eğitimine ilaveten Osmanlı Türkçesi ihtisas eğitimi, Türkiye’deki 

arşivlerin incelenmesi, ilgili kurum ziyaretleri ve belirlenecek olan bir konuda Türk 

akademisyenlerle ortak bir akademik çalışmaya imza atılacak olmasının, kardeş topluluk 

coğrafyamızla tarih alanında bundan sonraki dönemde yapılacak pek çok çalışmaya da öncülük 

etmesi beklenmektedir. 

Dil eğitimi ve akademik çalışmaların yanı sıra programın Türkiye kısmı sosyal ve kültürel 

aktiviteler ile şehir turlarını da içermektedir. 

 

PROGRAM DETAYLARI 

Başvuru Tarihi / Son Başvuru Tarihi: 27 Ocak 2021- 27 Şubat 2021 

Program Başlangıç Tarihi: 19 Mart 2021 

Program Süresi:  

• 10 aylık online Türkçe dil eğitimi + 6 aylık online Osmanlı Türkçesi eğitimi  

Türkçe dil eğitiminin toplam süresi 10 aydır. A1, A2, B1 ve B2 kurlarının her biri 8 

hafta sürmektedir. C1 kuru 11 hafta sürmektedir. Haftada 15 saat ders yapılmaktadır. 

Her bir ders saati 40 dakikadır. 

6 aylık Osmanlıca dil eğitimi (Haftada 4 gün, her gün üçer saat) 

Yer: Türkçe ve Osmanlı Türkçesi dil eğitimi kısmı çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek, 

programın arşiv, Osmanlı Türkçesi ihtisas eğitimi ve kurum ziyaretleri ile sosyal-kültürel 

aktiviteler kısmı ise Türkiye’de (Ankara-İstanbul) gerçekleştirilecektir. 
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BAŞVURU KOŞULLARI 

Başvuru Yapılabilecek Ülkeler: Başvurular Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin tümüne 

açıktır. 

 

Başvuru Yapabilecek Kişiler: Başvuru sahipleri aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:  

•Başvuru ülkelerinden birinin vatandaşı olmak. 

•Tarih alanında görev yapan akademisyen veya arşiv çalışmalarından sorumlu 

kurumlarda görev alan kamu görevlisi veya tarihçi-araştırmacı olmak. 

•Araştırmacılar ve bilim insanları için bir üniversitede/araştırma merkezinde çalışıyor 

olmak ve tarih veya Osmanlı Tarihi bölümlerinde en az yüksek lisans derecesine sahip 

olmak. 

•Arşiv çalışmalarından sorumlu kurumlarda görev alan kamu çalışanları için ilgili 

kurumda en az 3 yıl çalışmış ve tercihen yüksek lisans/doktora derecesine sahip 

olmak, 

•Osmanlı Tarihi /Arşivleri alanında tercihen en az bir akademik çalışmaya sahip 

olmak. 

•Seyahat engeli bulunmamak (Çalışmanın ikinci aşamasında Türkiye’de 

gerçekleştirilecek Osmanlı Türkçesi ihtisas eğitimi için) 

•45 yaşını doldurmamış olmak. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR? 

• Başvuru Formu (basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden doldurulacaktır.) 

• Belirlediği araştırma konusunda Türkiye’deki bir akademisyenden alınmış ortak 

çalışma beyanı (isteğe bağlı) 

• Daha önceki akademik çalışmaları içeren detaylı özgeçmiş 

•Kamu çalışanları için kurumlarından, akademisyenler için ise çalıştıkları 

üniversitelerden alınmış çalıştığını gösterir belge. (Yalnızca onaylı İngilizce tercüme) 
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NASIL BAŞVURULUR? 

• Başvurular basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden online olarak alınacaktır.  

• Başvuru esnasında başvuru için gerekli belgelerin tümünün ibraz edilmesi 

gerekmektedir. 

• Yapılacak değerlendirme neticesinde programa katılmaya hak kazanan adaylara e-posta 

vasıtasıyla bilgilendirme yapılacaktır. 

• Soru ve detaylı bilgi için ortaktarih@ytb.gov.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

 

PROGRAM NELERİ KAPSAR? 

•Ücretsiz 10 aylık çevrimiçi Türkçe eğitimi  

•Ücretsiz 6 aylık çevrimiçi Osmanlı Türkçesi eğitimi (Türkçe B1 seviyesine 

gelindikten sonra) 

•Gidiş ve dönüş ulaşım masrafları (Türkiye programı aşamasında) 

•Konaklama (Türkiye programı aşamasında) 

•Arşiv ve kurum ziyaretleri (Türkiye programı aşamasında) 

•Sosyal ve kültürel faaliyetler (Türkiye programı aşamasında) 

*** Vize ücretleri katılımcılara aittir. 
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