
1

LOS TURCOS GÖÇÜ
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“Latin Amerika’ya Los 
Turcos Göçü” Araştırma 

Destek Programı

Program Başvuru Rehberi

Latin Amerika’ya Göç Eden Topluluklar: “Los Turcos”

Dünya’da son dönemlerde savaş ve krizler yanı sıra, ekonomik ve sos-
yal nedenlerden tetiklenerek yaşanan göç dalgaları, beraberinde söz 
konusu göçmen ve Diaspora topluluklarının geçmişi, geleceği ve hâli-
hazırdaki durumu ile ilgili akademik çalışmalar yapılması ihtiyacı da do-
ğurmuştur. 

19–20. yüzyıl arasında, Osmanlı Devleti toprakları olan Lübnan, Filistin, 
Mısır ve Suriye gibi vilayetlerden ve az sayıda da olsa Anadolu’dan La-
tin Amerika’ya büyük çapta bir göç yaşanmıştır. Göç eden bu topluluk-
lar, birçok kültürel, etnik ve dini grubu barındıran heterojen bir doğaya 
sahipti. Anavatanlarından savaş ve kötüleşen şartlar nedeniyle göç 
eden, gittikleri ülkelerde “göçmen” olarak barınan ancak günümüzde 
bulundukları toplumda bir Diaspora konumuna gelen “Los Turcos” isimli 
topluluk, göç tarihi, göç sosyolojisi ve diğer birçok ilgili alanda yeterince 
çalışılmamış bir topluluk olarak dikkat çekmektedir.
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Programın Amacı

“Latin Amerika’ya Los Turcos Göçü” Araştırma Destek Programı, özellikle 
“Los Turcos” olarak bilinen Osmanlı vatandaşlarının göç süreçleri ve o gün-
den bugüne yaşadıkları bölgelerdeki siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
varlıkları yanı sıra göç ve başarı hikâyelerinin ortaya çıkarılmasını amaçla-
maktadır. Bununla birlikte, Latin Amerika özelinde göç sosyolojisi, Latin Ame-
rika’nın Ortadoğu Diasporası, Mahjar edebiyatı gibi temalar altında yer alan 
çalışma alanlarında da araştırma konuları değerlendirilecektir.

“Latin Amerika’ya Los Turcos Göçü” Araştırma Destek Programı kapsa-
mında, ilgili alanda çalışmalar yürütebilecek akademisyen/araştırmacıların 
önemli eserlerin ve arşiv belgelerinin çalışılması, sözlü tarih, söz konusu 
topluluğun önemli kuruluşları, yoğunlaştıkları bölgelerin haritalandırılması ve 
önemli şahsiyetler ile yüz yüze görüşmeler gibi yöntemler ile gerçekleştirile-
cek saha araştırmalarına destek verilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu bağlamda, destek verilecek çalışmalarda aşağıdaki hedeflerden en 
az bir veya birden fazlası aranmaktadır:

• Bu toplulukların bir zamanlar Osmanlı devleti toprakları olan 
anavatanları ve dolayısıyla Osmanlı ve Türkiye ile bağlarının yeniden 
ortaya çıkarılması

• “Los Turcos” topluluklarının bireysel veya toplumsal hafızalarının kayıt 
altına alınması

• Kökenleri ile olan bağlarına dair tarihsel, sosyal, kültürel, demografik, 
siyasi ve ayrıca güncel durumlarının tespit edilmesi

• Önemli şahsiyet ve/veya ailelerin kökleri ve anavatanları ile bağları ve 
başarı hikâyeleri

• “Los Turcos” topluluklarının Osmanlı-Türklere olan tutumları ve ilişkileri

• Edebi ve sanatsal eserlerde anavatanları ile bağları ve Osmanlı-Türklere 
dair tutum ve bakışları

• Bu toplulukların yoğunlaştığı bölgelere dair haritalandırma çalışması



Destek verilecek çalışmaların aşağıdaki en az bir veya birden fazla 
kaynak ve materyali ele alması beklenmektedir:

• “Los Turcos” üzerine yayınlanan önemli akademik kaynaklar

• “Los Turcos” yazarları, sanatçıları, lider, siyasetçi vb. kişilerin hayatları 
ve göç hikâyeleri 

• Türkiye’de, Latin Amerika’da ve diğer ilgili Ortadoğu ülkelerinde (Filistin 
ve Lübnan ağırlıklı) bulunan arşiv belgeleri ve kayıtları

• Önemli aileler ve şahsiyetler

• Mimari, sanatsal, edebi vb. diğer tüm yazılı, görsel ve işitsel eser ve/
veya yapılar

• Günümüzde bulunan kuruluş ve oluşumlar



Programın Kapsamı

• Program kapsamında, araştırmaya konu ülkelerde azami 6 aylık bir süre 
içinde gerçekleştirilecek akademik saha araştırmalarına maddi destek 
sağlanacaktır.

• Başvuru sürecinde, araştırmanın amacı, içeriği ve takvim planını içeren 
bir araştırma teklifi oluşturulması beklenmektedir.

• Başvuru yapacak araştırmacılara gerçekleştirecekleri saha çalışmasına 
destek olarak bireysel veya ekip çalışması dikkate alınmaksızın, tek bir 
başvuru için bir adet saha araştırması desteği verilecektir.

• Desteklenen araştırmalar sonucunda YTB’ye teslim edilecek Saha 
Araştırma Raporları akademik değerlendirme kurulu tarafından 
değerlendirilecektir.

• Saha Araştırma Raporlarının basıma uygun nitelikte bulunması 
durumunda YTB tarafından basımı gerçekleştirilecektir.



Destek Koşulları
• Araştırmacıların en az bir Latin Amerika ülkesinde literatür, arşiv, 

sözlü tarih çalışması ve benzeri yöntemler ile saha araştırması 
gerçekleştirmek üzere bir araştırma teklifi sunması,

• Araştırma teklifi kabul edilen araştırmacı/akademisyenlerin, araştırma 
süresini yarıladığında bir Ara Rapor sunması,

• Destek verilen akademisyen/araştırmacıların Saha araştırması 
tamamladığında uluslararası düzeyde kabul edilen akademik yazım ve 
etik kurallarına uygun en az 12.000 kelimelik bir Saha Araştırma Raporu 
sunması,

• Araştırma konusu ve içeriğinin özgün ve daha önce yayınlanmamış 
olması,

* Latin Amerika ülkeleri dışından başvuru yapacak akademisyen/
araştırmacıların çalışacakları Latin Amerika ülkesinde bulunan 
akademisyen/araştırmacılar ile ortak çalışma yapması tercih sebebi 
olacaktır.

Destek Miktarı ve 
Destek Koşulları
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Tüm saha araştırması boyunca kullanılmak 
üzere hibe olarak azami 80.000 TL 

destek sağlanacaktır. 



Başvuru Koşulları

• Herhangi bir ülkeden Latin Amerika göç tarihi, sosyolojisi ve diğer ilgili 
alanlarda çalışma yürüten akademisyen/araştırmacı olmak,

• Bulunduğu ülkede herhangi bir yükseköğretim kurumunda veya 
araştırma merkezinde akademisyen/araştırmacı olarak görev alıyor 
olmak ve/veya en az doktora düzeyinde eğitim alıyor olmak,

• Anadili olanlar dışında, iyi derecede İngilizce, İspanyolca ve/veya 
Portekizce biliyor olmak 

• Akademik araştırma tecrübesine sahip olmak,

• Program konusuna uygun alanda bir araştırma önerisi sunmak,

• Araştırma ekibi olarak yapılacak başvurular için, akademik destek süresi 
içinde en az bir Latin Amerika ülkesinde ortak çalışma yapacakları 
akademisyen/araştırmacı ekibine dair detaylı ekip bilgisi ve taslak bir 
saha araştırma planı sunmak, 

• Bireysel olarak yapılacak başvurular için, destek süresi içinde en az 
bir Latin Amerika ülkesinde saha araştırması için taslak saha planı 
sunmak,

• Seyahate engel bir durumu olmamak.

* Daha önce Latin Amerika ülkelerinden herhangi birinde bulunmuş 
olmak tercih sebebi olacaktır.

** Başvuru ya da program süresince tespit edilen intihal vakaları 
adaylıktan çıkarılma veya araştırma desteğinin sonlandırılması ve 
sağlanan desteğin iadesi ile sonuçlanacaktır.
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• https://basvuru.ytb.gov.tr/  üzerinden doldurulacak Başvuru Formu 

• Pasaport örneği

• Akademik özgeçmiş 

• Anadili olanlar dışında, İngilizce, İspanyolca ve/veya Portekizce Dil 
Belgesi (zorunlu değildir)

• Üniversite veya araştırma merkezlerinde çalışanlar için çalıştığını 
gösterir belge 

• Doktora öğrencileri için kayıtlı oldukları programa dair öğrenci belgesi

Başvuru İçin Gerekli 
Belgeler



Başvuru Takvimi
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Başvuru Tarihleri
1 Ağustos - 12 Eylül 2022

Başvuruların Değerlendirilmesi
1 Ağustos - 30 Eylül 2022

Sonuçların Açıklanması
14 Ekim 2022

Taahhütname İmzalama Son Tarihi
25 Ekim 2022

Planlı Araştırma Süresi
15 Kasım 2022 - 15 Mayıs 2023 

Ara Raporun Teslim Edilmesi
15 Mart 2023

Saha Araştırma Raporunun Teslim Edilmesi
15 Haziran 2023



Başvuruların Alınması 
ve Değerlendirilmesi
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• Başvurular  https://basvuru.ytb.gov.tr/  adresi üzerinden alınacaktır.

• Başvurular akademik kurul tarafından değerlendirilecektir.

• Ön değerlendirmesi yapılan ve olumlu görülen başvurular için 
araştırmacılar ile çevrimiçi mülakat gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme Sonuçlarının Bildirimi
• Başvuru sonuçları e-posta ile araştırmacılara bildirilecektir.

• Başvuru sonuçları bildirildikten sonra azami 10 gün içinde 
araştırmacılardan teyitleri ve imzalı Taahhütnamelerini iletmeleri 
gerekmektedir.



Taahhütname İmzalanması 
ve Araştırma Süreci

• Araştırma Destek Programından yararlanacak akademisyen/
araştırmacılar ile YTB arasında araştırma desteğine dair araştırma 
içeriği, yayın/telif hakları gibi hususları içeren bir Taahhütname 
imzalanacaktır.

• Taahhütnamenin yukarıda belirtilen tarihte imzalanması sonrasında, 
araştırmacılardan azami 1 ay içinde araştırmaya başlamaları 
beklenmektedir.

• Araştırmanın 3. ayında saha çalışmasının gidişatına dair bir Ara Rapor 
iletilmesi gerekmektedir. 

• Araştırma süresi tamamlandığında araştırmacıların bir Saha Araştırma 
Rapor’u teslim etmesi beklenmektedir, bu rapor bir Akademik Kurul 
tarafından incelenecektir. 

• Saha Araştırma Raporu’nun İngilizce, İspanyolca, Portekizce veya 
Türkçe dillerinden birinde hazırlanması beklenmektedir.

*Program ile ilgili soru ve görüşleriniz için  losturcos@ytb.gov.tr  adresi 
üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
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Notlar



Notlar
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