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GAV bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Diaspora Akademisi ise,
göç ve diaspora konusunu bütüncül bir bakışla akademik yaklaşım,
politika ve program esaslı uygulama ve toplumsal sonuçları ile ele
alan, Türkiyedeki göçmenleri ve Türk diasporasını ilgilendiren
meseleleri disiplinlerarası ve derinlemesine irdeleyen bir eğitim ve
araştırma ortamıdır.

2010 yılında kurulan Göç Araştırmaları 
Vakfı; Diaspora ve Göç alanında akademik 
ve pratik bilgi birikimi ile araştırmalar 
yapmakta, eğitim programları yürütmekte, 
ve yayınlar gerçekleştirmektedir. GAV 
diaspora ve göç alanında referans 
niteliğinde çalışmalar gerçekleştirmeyi ve 
çözüm örenileri ortaya koymayı hedeflyen 
bir sivil toplum kuruluşudur. 

Göç Araştırmaları Vakfı

GÖÇ VE DİASPORA AKADEMİSİ



Son yıllarda daha görünür ve yaygın olan 

diasporalar uluslararası siyasal ve sosyal yapının 

temel bileşenlerinden birisi olmuştur. Diasporalar 

tarihsel süreçte değişen siyasal yapılarla birlikte

evirilmiş; modern ulus devletin hakim siyasal yapı 

olmasıyla diasporalar ulus ötesi formlar olarak 

hemen her milletin sahip olduğu unsurlar 

olmuştur.

Bu durum; devletlerin sosyo-kültürel, ekonomik, 

eğitim, siyasi ve hukuki alanlarda diaspora 

politikaları inşa etmelerine yol 

açmıştır. Diğer taraftan, 

diaspora politikası ve 

yönetimi konusu uzun

 yıllardır milyonlarca 

insanı yurtdışında yaşayan 

Türkiye için de stratejik bir 

öneme sahiptir.

Diaspora Politikaları
ve Yönetimi
İhtisas Programı



Bu yıl ilk defa yapılacak olan “Diaspora 

Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programı”; 

diaspora kavramına, Türk diasporasının 

oluşum sürecine, diaspora politikalarına, 

diasporanın ekonomik yönüne, sosyal refah 

boyutuna, dil, kültür, entegrasyon, 

asimilasyon gibi tartışmalı alanlardan, 

diasporada güvenlik konusuna varıncaya 

kadar multidisipliner bir çalışma ortaya 

koymayı hedeflemektedir.

Bu programda; katılımcılar akademik 

anlamda daha derinlikli bilgi birikimine 

sahip olacaklar ve bu bilgi birikimi ile bu 

alandaki çalışmalara daha nitelikli katkı 

sunacaklardır. Bunların yanında, yurtdışında 

yaşayan Türk toplumunun meseleleri, 

gündemi ve buna yönelik çözüm önerilerinin 

akademik bir zeminden tartışılması 

hedeflenerek uygulamalara yönelik 

çözümler gündeme getirilecektir.



Diaspora politikaları, yönetimi ve genel 

olarak diasporaya dair nitelikli bir bakış açısı 

sunarak, katılımcıların bu alanda derinlik ve 

yetkinlik kazanmasıdır. Yine veri ve bilgi 

üretimi konusunda akademik çalışmalar 

yaparak uzman insan kaynağını ülkemize 

kazandırmayı amaçlamaktadır.



Bu anlamda program genel hatlarıyla 

yurtdışında yaşayan Türk toplumunun dil ve 

kültür birikimi, sosyal, kültürel ve siyasi 

meseleleri, ekonomi, istihdam, güvenlik, din 

gibi konularda ve yaşadıkları ülkelerde 

katılım, uyum, asimilasyon politikalarına 

odaklanacaktır. Ayrıca Türk diasporası, Türk 

diasporasının oluşum süreci, diasporada 

ekonomi, sosyal hizmet gibi konuları detaylı 

inceleyerek diaspora üzerine tarihi, teorik ve 

kavramsal tartışmalarla birlikte 

uygulamalara yönelik çözüm önerilerinin 

tartışılmasını kapsayacaktır.

Küresel bağlamda her geçen gün önemi artan 
diaspora topluluklarının bulundukları ülkelerdeki 
statüleri, toplumsal ilişkileri, meskun oldukları ülkeleri 
veya anavatanları ile kurdukları bağ gibi konular 
çeşitli yönleriyle incelenip analiz edilecektir.



Diaspora kavramını disiplinlerarası bir bakış açısıyla değerlendirme 

becerisine sahip olacaklardır. Diaspora kavramının tarihine, oluşum 

sürecine ve bugünkü durumuna dair akademik ve sistematik bilgi 

birikimi kazanacaklardır.

Yurt dışında yaşayan Türk toplumunun sosyal, kültürel, dini 

yönlerini farklı perspektiflerden ele alarak, çözüm önerileri getirme 

fırsatı bulabileceklerdir.

Türkiye’nin diaspora politikalarının oluşumu, mevcut durumu ve 

gelişimi; uygulayıcı kurumlar hakkında sistematik bilgi birikimine 

sahip olacaklardır. 

Türk diasporasının tarihine, oluşum sürecine, gelişimine ve bugünkü 

durumuna dair akademik ve sistematik bilgi birikimine sahip 

olacaklardır.

Programı tamamlayan katılımcılar, akademik anlamda 
bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip olurken;



01 Türk Diasporasının Oluşumu ve Diaspora 
Politikası

02 Kamu Politikalarında İslam, Müslümanlar 
ve İslamofobi

03 Diasporada Türkçe Anadili ve Çift Dillilik

04 Diasporada Din Politikaları ve Dinî 
Eğitim 

05 Uluslararası İlişkilerde Diasporalar

06 Kavramlarla; Ulus, Çok Kültürlülük ve 
Diaspora

07 Diasporada Ekonomi ve İstihdam

08 Diasporada Sosyal Hizmet 

Seminer Programı
Genel Başlıkları



1. PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

Göç Araştırmaları Vakfı Temel Eğitim 
Programından mezun olanlar

Diaspora alanına ilgi duyan lisans mezunları ve 
lisans üstü programlarına kayıtlı öğrenciler,

Diaspora ile ilgili alanlarda kamu, sivil, özel ve 
uluslararası alanda çalışma yapanlar katılabilir.

orularla
Diaspora Politikaları
ve Yönetimi İhtisas
Programı



Program Eylül 2021’de 
başlayıp Mayıs 2023’te 
bitecek olup 2 yıl 
sürecektir.

Katılımcılar her dönem 
2 seminer olmak üzere 1 
yılda toplam 4 seminer 
alacaklardır.

Her bir yıl 2 dönemden 
oluşacaktır.

Her seminer 12 hafta sürecek 
ve haftada 2 seminer 
yapılacaktır.

3. KATILIMCILARIN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Katılımcılar dönem içerisinde aldıkları her bir seminer için en az 

%80 oranında katılım sağlamak zorundadırlar. Her hafta için 

seminerlerin verilen okumalarını yapmalı ve en az 1 sayfalık 

değerlendirme yazmaları gerekmektedir.

Katılımcılar her dönem sonunda belirlenecek bir konu hakkında iki 

seminer için de akademik bir makale yazacaklardır. 

Programın sonunda ise bir bitirme ödevi/tezi hazırlayacaklardır.

Seminerlerin dili Türkçedir. Diğer taraftan katılımcıların, en az B2 

seviyesinde İngilizceye hâkim olmaları gerekmektedir.

2. PROGRAM NE KADAR SÜRER?
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4. PROGRAMA NASIL BAŞVURULUR?

Aşağıda yer alan QR kod okutulduğunda açılan sayfadan ya 

da gavsistem.gocvakfi.org adresinden yeni üyelik oluşturulur. 

Ardından özgeçmiş formu doldurulur.

Özgeçmiş oluşturulduktan sonra Anasayfada, “Başvurular” 

başlığının altında yer alan “Diaspora Politikaları ve 
Yönetimi İhtisas Programı 2021-2023” butonuna basılarak 

istenlen bilgiler eklenir.

Tüm adımlar gerçekleçtirildiğinde başvuru işlemi tamalanmış 

olur. Yapılan tüm başvurular Göç ve Diaspora Akademisi 

Koordinatörlüğü tarafından değerlendililerek başvuru 

sahiplerine dönüş yapılır.

1

13



BAŞVURULARIN ALINMASI

İlan edilen başvuru tarihleri arasında GAV 

Sistem üzerinden başvurular alınır.

MÜLAKAT

Gerekli şartları sağlayan adaylar mülakata 

davet edilir. Mülakatlar tercihen yüzyüze 

gerçekleştirilir. Duruma göre de online 

olarak yapılabilmektedir.

SONUÇ

Değerlendirme sonuçlarının kesinleşmesiyle 

başvuran adaylara telefon ve/veya e-posta 

yoluyla bildirilir.

ÖN DEĞERLENDİRME

Başvurular sona erdiğinde tüm başvurular 

Göç ve Diaspora Akademisi 

Koordinatörlüğü tarafından ön 

değerlendirmeye alınır. 

5. DEĞERLENDIRME SÜRECI NASIL İŞLER?

Program tercihen yüzyüze yapılacak olup, pandemi 
şartlarına göre online olarak da yapılabilecektir.
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