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İşgal amaçlı tertiplenen menfur girişimin seneidev-
riyesinde, korkunç geceyi, yaşananları ve o gece 
zafer kazanan millî iradeyi, “Ohalde devam” sloga-

nımızla tüm dünyaya anlatmaya devam ediyoruz. 60 
ülkede bulunan 138 irtibat noktamızda bu hain saldırı-
nın öncesini ve işgal girişimi sırasında yaşananları tüm 
gerçekleriyle doğru kaynaklardan ilk anlatan bizler 
olduk. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma 
faaliyetleri kapsamında sergilerden panellere, kitap 
dağıtımlarından koşulara kadar onlarca farklı prog-
ram türü ile yıl dönümünde 15 Temmuz’u anlatmaya 
devam ettik. 15 Temmuz’u dünyaya anlatmaya devam 
edeceğimizi ifade ederek bu gibi olayların bir daha 
yaşanmamasını diliyor ve yaşamını yitiren tüm vatan-
daşlarımıza tekrar rahmet diliyoruz. Canlarını bu vatan 
uğruna feda eden hiçbir şehidimizi asla 
unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Dünyanın 5 kıtasında, dilleri, dinleri, ırk-
ları ve milliyetleri birbirinden farklı on 
binlerce insana Türkçe öğreten Yunus 
Emre Enstitüsü, sekiz yıldan bu yana her 
yıl düzenlenen Türkçe Yaz Okulu ile bu yıl 
57 ülkeden 700 öğrenciyi Türkiye ile Türk-
lerle, Türkçeyle buluşturdu. Kendi ülkele-
rindeki Yunus Emre Enstitülerinde Türkçe 
kurslarını başarıyla tamamlayan ya da yurt 
dışındaki protokolümüzün bulunduğu üni-
versitelerdeki Türkoloji bölümlerinde okuyan öğrenci-
lerimiz, 22 ilimizde bulunan 23 üniversitemizde Türk-
çe dersleri aldı, bulundukları kenti ve civar kentleri de 
gezerek Türkçelerini ve Türkiye'ye ilişkin duygularını 
Anadolu’nun kadim kültürü ile harmanladılar. Öğren-
ci sayısı gitgide artan Türkçe Yaz Okulu’nun bu sene-
ki kapanış programını ise Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, milletimizin 
gazi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdik. 
Bu anlamlı mekânda yaptığımız Türkçe Yaz Okulu Ka-
panış Programımızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın selamı ve Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan 
Kurtulmuş’un katılımlarıyla taçlandırdık.

Öğrencilerimiz, bir aya yakın zaman geçirdikleri ülke-
mizde yaşadıkları hatıralarını aktardıkları mektupları 
ve 20 yıl sonrası için hayallerini bizlere ulaştırdı. Tüm 
milletimiz adına emanet aldığımız bu mektuplardaki 
hayallerin gerçekleşmesi için Yunus Emre Enstitüsü 
olarak bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz.

Zor olsa da 700 öğrencimizle bir aylık birlikteliğimiz 
İstanbul'daki veda programı ile son buldu. Unutama-
yacakları deneyimler yaşayan, Türk misafirperver-
liğini yaşayan "çocuklarımızı" ülkelerine uğurladık. 
Ömürlerinin en güzel günlerini Türkiye'de yaşadıkları 
meyanında binlerce sözler, giderken beraberinde gö-
türdükleri duygulardan geriye kalan izler ve akıttıkları 
gözyaşları ise bizde kaldı.

Bu yılın son Türkçe Yeterlik Sınavı’nı da 
Ağustos ayında gerçekleştirdik. 700’e 
yakın adayın katılımıyla gerçekleşen yılın 
son Türkçe Yeterlik Sınavı ile 2013 yılından 
bu yana sınava katılan öğrenci sayımız 4 
bin 900'e ulaştı. Adaylarımız bu sınav ile 
hem Türkçelerini test ettiler hem de dün-
ya çapında geçerli bir dil kimliği elde et-
tiler.

Yürütmekte olduğumuz kültürel diplomasi 
çalışmaları kapsamında bir programımız 

da Haziran ayında Çinli basın mensuplarına yönelik 
Türkiye turu idi. Kendilerinin Türkiye deneyimlerinin 
yansımaları da çok güzel oldu. Gazeteciler, İstanbul’da 
ve mavi turda yaşadıkları izlenimlerini ülkelerinde 
çalıştıkları medyalarda paylaştılar. Bu paylaşımlarla 
Pekin’de açmayı düşündüğümüz Enstitümüzün de ne 
kadar isabetli bir girişim olacağını görmüş olduk.

Sizlere bu sayımızda yavru vatan Kıbrıs’ta 2015 yılında 
faaliyetlerine başlayan Lefkoşa Yunus Emre Enstitümü-
zü tarihçesi ve personeli ile tanıtacağız.

Keyifle okuyacağınız bir sayı olması dileğiyle.

Yeni bir sayıyla tüm okuyucularımıza merhaba,

Prof. Dr. Şeref Ateş
Başkan



ISSN 2536-5061

Yayın Türü ve Basım Tarihi
Bülten (2 Aylık Global, Süreli Yayın)

Temmuz-Ağustos 2017

Yunus Emre Vakfı Adına Sahibi
Prof. Dr. Şeref Ateş

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hüseyin Caner Akkurt

Genel Yayın Yönetmeni
Şenol Selçuk Turan

Editör
Ezgi Akseki Ilkı

Fotoğraf
Yunus Emre Enstitüsü Arşivi

Yönetim Yeri
Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı

No: 11 Ulus / Ankara
T: 0312 309 11 88
F: 0312 309 16 15

www.yee.org.tr
iletisim@yee.org.tr

Cube Medya Yayıncılık Tanıtım 
Organizasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Genel Koordinatör 
Ömer Arıcı 

Grup Direktörü
Mustafa Özkan

Yayın Editörü
Ayşe Nur Azca

Grafik Tasarım
Merve Aktaş

İletişim
www.cubemedya.com
info@cubemedya.com 
T: +90 216 315 25 00

Baskı, Cilt
İMAK OFSET

Merkez Mah, Atatürk Cad. Göl Sok, No:1
Yenibosna 34192 Bahçelievler / İstanbul

Tel: 0212 656 49 97

Yayın Türü
Global, Süreli

Yunus Emre Enstitüsü Bülteni’nde yayımlanan yazı, 
fotoğraf ve çizimlerden yayıncının izni alınmadan ve 

kaynak belirtilmeden tam ya da parça alıntı yapılamaz. 

A
•   ABD-Maryland
•   Afganistan-Kâbil
•   Almanya-Berlin
•   Almanya-Köln
•   Arnavutluk-İşkodra
•   Arnavutluk-Tiran
•   Avusturya-Viyana
•   Azerbaycan-Bakü
B
•   Belçika-Brüksel
•   Bosna-Hersek-Foynitsa
•   Bosna-Hersek-Mostar
•   Bosna-Hersek-Saraybosna
•   Brezilya-Sao Paulo

C
•   Cezayir-Cezayir
F
•   Fas-Rabat
•   Fransa-Paris
G
•   Güney Afrika-Pretorya
•   Gürcistan-Tiflis
H
•   Hollanda-Amsterdam
•   Hırvatistan-Zagreb
I
•   İngiltere-Londra
•   İran-Tahran
•   İtalya-Roma

J
•   Japonya-Tokyo
K
•   Karadağ-Podgoritsa
•   Katar-Doha
•   Kazakistan-Astana
•   Kosova-Prizren
•   Kosova-İpek
•   Kosova-Priştine
•   KKTC-Lefkoşa
L
•   Lübnan-Beyrut
M
•   Macaristan-Budapeşte
•   Makedonya-Üsküp
•   Malezya-Kuala Lumpur
•   Mısır-İskenderiye

•   Mısır-Kahire
•   Moldova-Komrat
P
•   Pakistan-Karaçi
•   Pakistan-Lahor
•   Polonya-Varşova
R
•   Romanya-Köstence
•   Romanya-Bükreş
•   Rusya Federasyonu-Kazan
S
•   Sırbistan-Belgrad
•   Somali-Mogadişu
•   Sudan-Hartum
U
•   Ürdün-Amman

 YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR MERKEZLERİ

/yeeorgtr

/yeeorgtr

/yeeorgtr /yeeorgtr/

/user/yeeorgtr /+yeeorgtr/videos

Yapım



YUNUS EMRE 
ENSTITÜSÜ 2017 
TÜRKÇE YAZ 
OKULU SONA 
ERDI

İÇİNDEKİLER

POLONYA’DA “TIMELESS ISTANBUL” 
SERGISI
Varşova Yunus Emre Enstitüsü 9 Haziran’da 
Ostroleka Kültür Merkezi Sanat Galerisinde Mustafa 
Dedeoğlu’nun Timeless İstanbul adlı fotoğraf sergisinin 
açılışını gerçekleştirdi.

34

“BENIM 
PRIŞTINE’M” 
YARIŞMASININ 
KAZANANLARI 
BELLI OLDU

3822
28

FILISTIN BIR 
GÜN TÜRKIYE 
GIBI ÖZGÜR VE 
BAĞIMSIZ BIR 
ÜLKE OLSUN

YEE TÜRKÇE
YAZ OKULU 

KÜLLIYE’DEKI 
KAPANIŞ 

PROGRAMIYLA
SONA ERDI

Cumhurbaşkanlığının 
himayelerinde 

her yıl dünyanın 5 
kıtasında on binlerce 

insanı Türkçe ile 
tanıştıran Yunus Emre 

Enstitüsü, 8.’sini 
düzenlediği “Türkçe 
Yaz Okulu” programı 

kapsamında 
dünyanın 57 

ülkesinden gençleri 
Türkiye’nin 22 

şehrinde ağırladı.

14 30

15 TEMMUZ 
TÜM DÜNYAYA 
ANLATILIYOR

ERBIL’DE 
“TÜRKÇE DIL 
EĞITIM MERKEZI” 
AÇILDI

40

DIŞIŞLERI 
BAKANI 
ÇAVUŞOĞLU 
TOKYO YEE’DE

36

2017 YILININ 
SON TÜRKÇE 
YETERLIK SINAVI 
YAPILDI

44

ASTANA YUNUS EMRE 
ENSTITÜSÜ EXPO 2017’DE

LEFKOŞA YUNUS EMRE ENSTITÜSÜ

Astana Yunus Emre Enstitüsü, bu yıl Kazakistan’da 
heyecanla beklenen EXPO 2017’ye, T.C. Astana 
Büyükelçiliği himayelerinde düzenlediği "Kazakistan-
Türkiye Kardeşlik Ezgileri-2" konseriyle katıldı. 

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’de “Yavru 
Vatan”, “Yeşilada”, “Cennet Ada” olarak da anılan 
Kuzey Kıbrıs’ta, 01 Aralık 2015 tarihinde açıldı...

418



YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ

Lefkoşa
YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ



YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’de “Yavru 
Vatan”, “Yeşilada”, “Cennet Ada” olarak da anılan 
Kuzey Kıbrıs’ta, 01 Aralık 2015 tarihinde açıldı. 1571 

yılında Kıbrıs'ta konuşulmaya başlayan Türkçe, bugün 
de Kıbrıs Türklerinin resmî dili olarak varlığını kesintisiz 

sürdürüyor. Bu sebeple Enstitünün Türkçe kursiyerleri 
genellikle Kuzey Kıbrıs’ta öğrenim gören misafir 
öğrenciler, adada yaşayan yabancılar ve Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi vatandaşlarından oluşuyor. Ayrıca Enstitü, 
Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen üniversiteleriyle “misafir 

öğrencilere Türkçe öğretimi” hususunda protokol 
çalışmalarını sürdürüyor.
Kıbrıs kültürü, Anadolu’ya ait Türk kültürünün bir uzantısı 
olmakla birlikte, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış olması nedeniyle kendine has bir sentez 
de oluşturuyor. Bu kültürel zenginliği ortaya çıkarmak, 
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki 
kültürel köprüleri güçlendirmek Lefkoşa Yunus Emre 
Enstitüsünün önemli bir misyonu. Bu amaçla Enstitü, 
açılışından bugüne dek geleneksel Türk el sanatlarının 
ihyasına yönelik "Atölye Günleri" etkinliği, "Sanata İlk 

Adım" çalışması; "Türk Sineması Günleri" kapsamında 
film gösterimi ve söyleşiler, çeşitli konserler, sergiler, 
Türkiye ve Kıbrıs Türk kültürü ile ilintili birçok konferans 
gerçekleştiriyor. Lefkoşa’da tarihi Suriçi’nde, 800 yıllık 
tarihî bir binada bulunan merkez Türkçe kurslarının yanı 
sıra Osmanlı Türkçesi kursu ve geleneksel el sanatları 
kurslarını düzenliyor.
Açılışından itibaren Kıbrıs Türklerinin ilgisini kazanan 
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, müdür, okutman ve 
yerel personellerden oluşan beş kişilik kadrosuyla 
faaliyetlerine devam ediyor.



YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ

LEFKOŞA

Hüseyin Şahin
Müdür

1985 yılında İstanbul’da doğdu.  Doğu Akdeniz 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun 
oldu. Marmara Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler 
alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
2014 yılından bu yana Lefkoşa Yunus Emre 

Enstitüsü müdürü olarak görev yapıyor.

Muhammed Ali Dere
Yerel Sekreter

1983 yılında KKTC’de doğdu. Yakın Doğu 
Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü 
bitirdi. 2015 yılından beri Lefkoşa Yunus Emre 

Enstitüsü’nde yerel sekreter olarak çalışıyor.

Abdullah Aktaş
Okutman

1983 yılında Kocaeli’de doğdu. Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 
bitirdi. Aynı üniversitede Yeni Türk Edebiyatı 
alanında yüksek lisansını tamamladı. Girne 
Amerikan Üniversitesi’nde doktora eğitimine 
devam ediyor. 2015 yılından beri Lefkoşa Yunus 

Emre Enstitisünde okutman olarak çalışıyor.

Çağatay Özdem
Yerel İdari Memur

1987 yılında KKTC’nin Güzelyurt ilçesinde 
doğdu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde lisans eğitimine devam ediyor. 2015 
yılından bu yana Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde 

yerel idari memur olarak görev yapıyor.

Zeliha Akbulut
Yerel Hizmetli

1976 yılında Tokat’ta doğdu. 2015 yılından 
bu yana Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde 

yerel hizmetli olarak görev yapıyor.
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Cumhurbaşkanlığının himayelerinde her yıl 
dünyanın 5 kıtasında on binlerce insanı Türkçe ile 
tanıştıran Yunus Emre Enstitüsü, 8.’sini düzenlediği 

“Türkçe Yaz Okulu” programı kapsamında dünyanın 57 
ülkesinden gençleri Türkiye’nin 22 şehrinde ağırladı. 
24 Temmuz’da başlayan 4 haftalık eğitim programında 
Türkçe öğrenen; Türkiye’yi, Türk kültür ve geleneklerini 
tanıyan gençler, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde Yunus Emre’nin dili ile Türkiye’ye “Türkçe” 
veda etti. Kapanış programına Başbakan Binali Yıldırım, 
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve 
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katıldı.
Programa ayrıca Yunus Emre Vakfı yönetimi, büyükelçiler, 
belediye başkanları, yabancı misyon temsilcileri, paydaş 
kurum başkanları, vali ve rektörler, sanatçılar, yazarlar, 
Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrenciler, kamu kurum 
ve kuruluşların yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 
pek çok davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşekkür mesajı

Programa teşrifleri beklenen ancak bazı nedenlerden 
dolayı katılımı son anda iptal olan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, program için yolladığı mesajında 

şunları söyledi: “Yunus Emre Enstitümüz tarafından bu yıl 
sekizincisi düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programının 
hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık bir aydır Türkiye’de 
bulunan öğrencilerimizin memleketimizden çok 
güzel anılarla ayrılacağını umuyorum. Programa 
katılan herkesi ülkemizin ve milletimizin gönül elçisi 
olarak kabul ediyorum. Dil özellikle de yabancı dil 
itina ister, emek ister. Dil öğrenmek ne kadar zor ise 
muhafaza etmek de zordur. Öğrencilerimizin burada 
öğrendiklerini kullanmaları ve Türkçelerini geliştirmeleri 
gerekiyor. Sayın başkan ve Enstitü çalışanlarını böylesi 
bir katkı yaptıkları için tebrik ediyor, görev alan herkese 
şükranlarımı sunuyorum.”

Başbakan Yıldırım: Yunus Emre Enstitüsü 
Türkiye’nin gönül elçilerini yetiştiriyor

Yunus Emre Enstitüsünü kültürümüzün, dilimizin, 
sanatımızın dünyaya tanıtılması amacıyla kurduklarını KÜLLİYE’DEKİ KAPANIŞ PROGRAMIYLA SONA ERDİ

Türkçe Yaz Okulu

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ
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şöyle sürdürdü: “Bir aydır Türkiye’yi dolaşan sizler, 
Türkçeyi bir gönül dili olarak da öğrendiniz. Hem size 
hem de Yunus Emre Enstitüsüne çok teşekkür ediyoruz. 
Her birinizi 20 yıl sonra hayatta çok başarılı olacak 
gençler olarak görüyoruz. Bana mektubunu tevdi eden 
Muhammed kardeşimizin mektubunu hayatımın sonuna 
kadar saklayacağım. Muhammed’in hayallerinin büyük 
kısmı bu ülkede yaşayan 80 milyonun da isteğidir. 
Filistin’in, Orta Doğu’nun barış içinde, geçmişinde 
olduğu gibi huzur içinde olması hepimizin hayalidir.”

Prof. Ateş: Bu ağacın gölgesinde her millet için 
yer var

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus 
Emre Enstitüsü olarak 60 ülkede toplam 138 noktada 
hizmet verdiklerini belirterek konuşmasında şu sözlere 
yer verdi; “Bu programa katılmak için Türkiye’ye gelen 
yüzlerce genci bizlerle buluşturan ortak nokta dilimiz, 
Türkçemizdir. Biz dilimiz Türkçeyi kökleri derinlerde 
sabit, dalları ise göklere uzanan bir ağaç gibi görüyoruz. 
Bu ağacın gölgesinde her millet için yer vardır. Bizler 
dünya üzerindeki farklılıkları zenginlik olarak gören 
bir medeniyetin varisleriyiz. Farklı kültürler, farklı 

medeniyetler bize göre bir araya gelmenin, tanışmanın, 
kaynaşmanın vesilesidir.
2009 yılında hayal edilen ve bugün dünyanın 5 kıtasında 
açtığı merkezler ve irtibat ofisleriyle 60 ülkeye ulaşan 
Yunus Emre Enstitüsü, Anadolu’nun kadim kültürünün 
köklü sesini dünyaya duyurmaktadır. Ama bununla 
yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz. Yunus Emre Enstitüsünü 
destek ve himayelerinizle bir dünya markası hâline 
getireceğiz. Bugün gençler burada hayallerini 
paylaşarak bize emanet ettiler. Bu mesuliyetin bilincinde, 
gerçeklerin hayallerimizi aşacağı bir gelecek için, 
gayretle çalışacağız.”

Geleceğe yazılan Türkçe mektuplar 
duygulandırdı

Yunus Emre Enstitüsü ve Türkçe Yaz Okulu hakkındaki 
tanıtım filminin gösterimin ardından başlayan program 
Azerbaycan, Arnavutluk ve Filistin’den gelen öğrencilerin 
"Geleceğe Mektuplar 2017" konulu ve 20 yıl sonra 
hayal ettikleri dünyaya dair yazdıkları mektuplarının 
okunması ile başladı. Filistinli Muhammed Natşe’nin, 
geleceği dair hayallerini anlattığı mektup dinleyenleri 
duygulandırdı. Çeşitli yörelere ait halk oyunlarının 
sergilendiği programda Yavuz Bingöl ile birlikte sahneye 
çıkan Litvanya’dan Ema Pavalkyte Burası Muş’tur 
türküsünü seslendirdi. Ardından Yavuz Bingöl solo olarak 
sazı ile çaldığı Sarı Gelin, Kara Tren, Yaylalar ve Turnam 
türkülerini okudu. Parçalara salondan pek çok öğrenci 
eşlik etti.

belirten Başbakan Binali Yıldırım, Yunus Emre 
Enstitüsünün 60 ülkede, 5 kıtada faaliyetlerini 
sürdürdüğünü, 10 bin öğrenciye Türkçe eğitimi verdiğini, 
ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle ilave olarak 20 bin 
öğrenciye de ulaştığını söyledi. 
Günümüzde diplomasinin sadece ülkeler arasındaki 
resmî temaslarla yapılan bir iş olmadığına değinen 
Yıldırım, artık diplomaside gençlerin de büyük bir 
payının olduğunu bildirdi. Yıldırım, gençlerin ülkelerinde 
Türkiye'nin birer gönül elçisi olacağına işaret ederek, 
program boyunca gençlerin Türkiye'nin doğusunda, 
batısında birçok ile gittiklerini, orada insanlarla 
tanıştıklarını,  doğal güzellikleri gördüklerini ifade etti.
Başbakan Yıldırım, “Yaptığınız iş çok güzel bir iş. Bu işe 
vesile olan Yunus Emre Enstitüsünü de bu vesileyle tebrik 
ediyorum." dedi.

Somalili çocuklardan Başbakan Yıldırım’a 
anlamlı hediye

Başbakan Yıldırım’ın konuşmasının ardından Yunus Emre 
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş tarafından Somalili 
öğrencilerin maddi imkânsızlıklar nedeniyle defter 
yerine yazı tahtası olarak kullandıkları “loh” adı verilen 
ve üzerinde “Üzülme Allah bizimle” anlamına gelen 
Tevbe Suresi’nin 40. ayetinden alıntının bulunduğu tahta 
hediye edildi. 

Bakan Kurtulmuş: Sizler bir gönül dili öğrendiniz

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin  kapılarını Yunus 
Emre Enstitüsünün bu etkinliğine açan ve Enstitüyü 
kurulduğu  günden itibaren cesaretlendirip, teşvik 
eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a  şükran 

ve saygılarını sunarak başladığı konuşmasında, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 
2009'da kurulan YEE  için Türkçenin yaygınlaşması 
konusunda önemli merkezlerden biri olacağına yönelik  
tespitte bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bugün 
geldiğimiz noktada dünyada  Afrika'dan Asya'ya, 
Amerika'ya, Latin Amerika'ya kadar yaklaşık 138 
noktada  faaliyet gösteren, Türkçe dilini, Türk kültürünü 
her yönüyle kardeşlerimize,  dostlarımıza anlatmaya 
çalışan Yunus Emre Enstitüsü gerçekten büyük bir başarı  
kazanmıştır." dedi.
Filistinli Muhammed Natşe’nin mektubunun kendisini 
çok duygulandırdığını söyleyen Kurtulmuş sözlerini 
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SONA ERDİ

2017 Türkçe Yaz Okulu

Türk dilini ve kültürünü gerçekleştirdiği 
eğitim ve kültürel faaliyetlerle dünyanın 
dört bir köşesine başarıyla taşıyan Yunus 

Emre Enstitüsü her yıl dünyanın 5 kıtasında on 
binlerce insana Türkçe öğretiyor. Yunus Emre 
Enstitüsünün yurt dışındaki Türkçe kurslarını 
başarıyla tamamlayan kursiyerler ile yurt 
dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde 
okuyan yabancı öğrenciler “Türkçe Yaz Okulu” 
programı kapsamında Türkiye’ye geldi. 
57 ülkeden 700 öğrenci ve kursiyer bir ay 
süresince Türkçe derslerinin yanı sıra birçok 

fırsat vermeyen 250 şehidin kahramanlıklarını 
dinledi. Abidenin mimari yapısı yanında 
şehitleri temsilen abidenin etrafında yer alan 
250 selvi ve gül ağacı ile gece gündüz okunan 
sela, öğrencileri oldukça etkiledi.

Türkçe Yaz Okulu Öğrencileri 
Çanakkale’de

Türkiye’nin 22 farklı şehrinde, 23 üniversitenin 
ev sahipliği yapılan Türkçe Yaz Okulu’nun 
ev sahiplerinden biri de Çanakkale oldu. 
Çanakkale TÖMER’de dört hafta boyunca 
Türkçe dersleri alan öğrenciler ayrıca 
Gelibolu Tarihî Yarımadası ve Savaş Alanları, 
Bozcaada, Gökçeada, Truva, Gülpınar, Apollon 
Smithenion, Assos, İda Kazdağları gibi tarihî, 
coğrafi ve kültürel mekânları gezme şansı 
buldular.
Öğrenciler, ebru, çömlek, yemek, halk 
oyunları gibi kültürel kurslar ve gezilerle 
Türkçe bilgilerini pekiştirerek Türk insanını ve 

tarihî, coğrafi ve kültürel mekânı gezdi; ebru, 
çömlek, yemek, bağlama, halk oyunları gibi 
kültürel kurslara katıldı.
İngiltere’den Rusya’ya, Cezayir’den Amerika’ya 
dünyanın pek çok farklı ülkesinden Türkiye’ye 
gelen öğrencilerin ortak dili Türkçe oldu. 
Öğrenciler, Türkçe sayesinde kısa sürede 
kaynaşarak renkli görüntüler oluşturdular.
Yunus Emre Enstitüsünün rehber 
öğretmenleriyle birlikte 15 Temmuz Şehitler 
Abidesi’ni ziyaret eden öğrenciler, 15 Temmuz 
gecesi köprüde yaşananlar ve darbe girişimine 

Türkiye’yi tanıma imkânı buldular. Yaz Okulu’na 
sona ermesi nedeniyle Çanakkale'ye gelen 
öğrenciler için bir veda gecesi düzenlendi.

TYO Öğrencileri Karabük’te

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu 
Programı kapsamında 24 Temmuz-20 Ağustos 
tarihleri arasında Türkiye’ye gelen öğrencilerin 
bir durağı da Karabük oldu. Karabük Üniversitesi 
TÖMER iş birliğinde gerçekleşen programda 
öğrenciler, Türkçe dersleri ile birlikte şehrin 
günlük yaşamına da tanıklık ettiler. Pazarda 
alışveriş yapan, at binen, Türk lezzetlerini tadan 
öğrenciler şehri çok beğendiklerini söyledi.
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu 
Programına İran'dan katılan Aida Vahid 
Muhammedi, Türkçe öğrenmek için Türkiye'ye 
geldiklerini ve çok güzel vakit geçirdiklerini 
söyledi. Muhammedi, "Derslerden sonra farklı 
etkinlikler yapıyoruz. Ebru, okçuluk yanında 
sarma, mantı gibi yemekler yaptık. Şehir çok 



yeşil, farklı evler var. Aslında ben Safranbolu'yu 
İran şehirlerine çok benzettim. Kendimi garip 
hissetmedim. Çok hoşuma gitti, bir kez daha 
buraya gelirim." dedi.

Türkçe Yaz Okulu Öğrencileri Başkent'te 

Bu yıl 57 ülkeden 700 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleşen Türkçe Yaz Okulu kapsamında 
Ankara’da düzenlenen programa Hacettepe, 
Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi 
ev sahipliği yaptı. Senegal, Güney Afrika, 
Tunus, Arnavutluk, Filipinler ve Pakistan’dan 
gelen öğrenciler, Türkçe derslerinin yanı sıra 
Ankara’nın tarihî, kültürel ve sosyal yerlerini 
gezerek başkenti yakından tanıma fırsatı buldu.
Türkçe Yaz Okulu öğrencileri, bu kapsamda 
Anıtkabir, Hamamönü, Eymir ve Mogan gölleri, 
Altınköy, Harikalar Diyarı, Göksu Parkı, Mavigöl, 
Ankara Kalesi gibi şehrin önemli noktaları gördü. 
Yunus Emre Enstitüsünün yürüttüğü Bilimsel 
Diplomasi Çalışmaları kapsamında ODTÜ 
Teknokent’i gezme fırsatı bulan uluslararası 
Türkologlar, hem Teknokent girişimleri 
hakkında bilgi alma şansına sahip oldular hem 
de gerçekleşen çeşitli teknolojik gelişmeleri 
öğrendiler. Ayrıca tekne gezisi, okçuluk, çini 

Kültür Elçileri Sakarya’da

Bu yıl sekizincisi gerçekleşen Türkçe Yaz Okulu 
Programı kapsamında 15 farklı ülkeden gelen 
öğrenciler Sakarya Üniversitesi TÖMER’in 
misafiri oldu. 
Sakarya’nın tarihî, turistik ve kültürel 
mekânlarını gezme fırsatı bulan kültür elçileri, 
20 günlük programın ardından eğitimlerini 
tamamlayarak sertifikalarını Sakarya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın 
elinden almaya hak kazandılar. Sakarya’da 
geçirdikleri günlerin ardından, kendi duygu ve 
düşüncelerini paylaştıkları Türkçe, Türkiye ve 
Sakarya adlı kısa film izleyen öğrenciler hatıra 
fotoğrafı çekildi.

eğitimi, ebru gösterisi, bağlama dinletisi, 
piknik gibi faaliyetlere de katılan öğrenciler, 
hafta sonlarında ise Kapadokya ve Amasra’ya 
giderek Türkiye’nin doğal güzelliklerine şahit 
oldular. Yaz Okulu öğrencileri ile birlikte 
Türkoloji mezunu okutman adayları 4 haftalık 
eğitimin ardından sertifikalarını aldılar. Törende, 
düzenlenen etkinliklerden oluşan kısa bir film 
gösterildi. Öğrencilerin kendi görüntülerinden 
oluşan film duygusal anlar yaşattı.

Türkçe Yaz Okulu Öğrencileri Bursa’da

Dünyaya Türkçe penceresinden bakmayı 
öğreten ve bu yıl sekizincisi gerçekleşen 
Türkçe Yaz Okulu kapsamında Bursa'ya gelen 
öğrenciler, Türkçe dersi aldı, bunun yanı sıra 
birçok tarihî, coğrafi ve kültürel mekânı gezdi. 
Öğrenciler ayrıca çini, hat ve ebru çalışmalarına 
katıldı. 
Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 
Bursa Şubesinin ev sahipliğinde kente gelen 
öğrenciler Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat 
ve Meslek Eğitimi Kursları Erikli Mesleki Eğitim 
Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Osmanlı 

Yemekleri Atölyesi'nde yaprak sardı ve hamur 
açarak börek yaptı.
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler 
ayrıca Çanakkale ve İzmir'i ziyaret ettikleri 
programı çok beğendiğini belirterek, etkinlik 
kapsamında hem Türkçe öğrendiklerini hem 
de tarihî ve turistlik mekânları gezme fırsatı 
bulduklarını anlattı. Öğrenciler, Bursa’yı ve Türk 
yemeklerini çok beğendiklerini söyledi.

TYO Öğrencileri Karaman’da 

Türkçe Yaz Okulu kapsamında Türkiye’ye 
gelen Karaman grubu öğrencileri, 
Türk dilini ve kültürünü yerinde 



Bizim bu tecrübeyi yaşamamızı sağlayan Yunus 
Emre Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi ve bizimle sabah akşam ilgilenen 
hocalarımıza teşekkür ediyoruz." dedi. 
Öğrenciler program çerçevesinde Kapadokya, 
Konya, Antalya gibi şehir dışı turların yanında 
Karaman'ın doğal ve tarihî yerlerini görme 
fırsatı yakaladılar. Ayrıca Türk okçuluğu, ebru, 
seramik gibi geleneksel Türk sanatlarını 
yakından tanıyıp çalışmalara katıldılar.

Türkçe Yaz Okulu Öğrencileri 
Nevşehir’de

17 ülkeden Nevşehir’e gelen Türkçe Yaz 
Okulu öğrencileri, Kapadokya’nın eşsiz tarihî 
dokusu ve estetik duruşuyla Türkçeyi kendi 
coğrafyasında konuşma fırsatı buldu. Nevşehir 

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe Öğretim 
Merkezinde Türkçe dersi alan öğrenciler sosyal 
ve kültürel etkinliklere katıldı. 
Kapadokya Kızılırmak kenarında ata binme 
fırsatı yakalayan öğrenciler, edindikleri 
bu tecrübenin verdiği hazzı dile getirdi. 
Gondol turuna da katılan öğrenciler günün 
yorgunluğunu hamam sefası ile attı. Geleneksel 
Türk kına gecesine de katılma fırsatı bulan 
öğrenciler, gündoğumu ve balonlar eşliğinde 
Kapadokya dokusunun keyfini çıkardı. 
Semazenlerle tanışan Türkçe Yaz Okulu 
öğrencileri, sema felsefesini birinci ağızdan 
dinleyerek âşık kültürünü bağlama eşliğinde 
öğrendi. Öğrenciler, Kapadokya ile sınırlı 
kalmayan programda Mevlâna ve Şems 
türbelerini, Anadolu Selçuklu Tarihi Müzesini 
ziyaret ederek Konya’ya özgü yemekleri de 
tattı.
Halkın misafirperverliğinden memnun kalan 
öğrenciler buğday ve tandır ekmek yapımını 
da öğrendi.

Kültür Elçileri Eskişehir’de

Yunus Emre Enstitüsü tarafından her yıl 
düzenlenen ve bu yıl 700 yabancı öğrencinin 
ağırlandığı Türkçe Yaz Okulu kapsamında 22 
farklı şehre gönderilen yabancı öğrenciler 
Türkçeyi öğrenmenin yanı sıra Türkiye’yi 
de tanıma yakından tanıma fırsatı buldular. 
Türkçe Yaz Okulu Eskişehir grubu, Eskişehir 

öğrenip pratik yapma şansı buldular. 
Öğrenciler, "Karaman'a gideceğimizi 
öğrendiğimizde içimizde heyecanla karışık 
bir merak duygusu hâkimdi. İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi şehirleri uzaktan da olsa tanımıştık 
ama Karaman'ı hiç bilmiyorduk. Burada 
Anadolu insanının sıcak gülümsemesi ve 
misafirperverliği karşıladı bizleri. Anadolu'yu 
ve insanını çok sevdik. Burayı ve Türkiye'nin 
diğer şehirlerini tekrar ziyaret etmek istiyoruz. 



Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe 
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 
destekleriyle Eskişehir, Bursa ve Kütahya'nın 
tarihî ve kültürel mekânlarını da gezdi.
Ürdün, Lübnan, Mısır, Cezayir, Fas, Makedonya, 
Gürcistan, Bosna Hersek, Romanya, Afganistan 
ve Arnavutluk'tan gelen öğrenciler, Kütahya 
ve Bursa’nın tarihî ve turistik mekânları Yunus 
Emre Köyü, Odunpazarı, Çamlıca mesire alanı, 
Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi, 
tarihî Germiyan Sokağı, Macar Evi ve Kent 
Tarihi Müzesini ziyaret etti.

Unutulmaz Bir Veda!

Türkçe Yaz Okulu’nun son haftasını İstanbul’da 
geçiren öğrenciler, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin de katkılarıyla hazırlanan 
dopdolu bir program ile karşılandı. İstanbul’un 
en önemli tarihî ve turistik mekânlarını gezen 
misafirlerin Türkiye ziyareti, İstanbul Boğazı 
turu ve Büyükada programı ile son buldu. 

Öğrenciler, Türk kültürü, sanatı, tarihi ve 
dili hakkında yaşadıkları deneyimlerini 
ve Türkiye’nin doğal, tarihî ve kültürel 
güzelliklerini paylaşmak için sosyal medyada 
da birbirleriyle yarıştılar. Metin, fotoğraf ve 
video eser kategorilerinden oluşan yarışmanın 
birincileri ödüllerini Yunus Emre Enstitüsü 

Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in elinden aldı. 
#RotamTürkiye etiketiyle sosyal medyada 
paylaşım yapan katılımcılardan Filistinli 
Mohammad Horoub, Yaz Okulu boyunca çektiği 
görüntülerden oluşan “Türkiye tanıtım filmi” ile 
video kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. 
Fotoğraf kategorisinin birincisi “Kapadokya’da 
akşam” temalı fotoğraf ile Sırbistan’dan 
Mariana Markovic olurken, metin kategorisinde 
birinciliği İran’dan Akbar Paşayi elde etti. 

Gecede ayrıca Kırgızistanlı öğrenciler Kırgız 
Millî Dansı’nı sergilerken; Amerika, Gürcistan, 
Azerbaycan ve İtalya’dan gelen öğrenciler 
Türkçe şarkılar söylediler. 

Veda yemeğinde öğrencilere ve illerde onlara 
eşlik eden rehber öğretmenlere teşekkür 
belgeleri de takdim edildi. 

Bir ay boyunca hayatlarının en güzel günlerini 
Türkiye’de yaşadıklarını ve büyük dostluklar 
kurduklarını belirten" öğrenciler, hem Türkiye’den 
hem de 57 ülkeye dağılacak olan arkadaşlarından 
ayrılırken gözyaşlarını tutamadılar.

TYO Öğrencileri Sivas’ta

Türkçe Yaz Okulu’nun bir durağı da Sivas oldu. 
11 farklı ülkeden gelen öğrenciler, Türkçe 
dersleri ile birlikte çeşitli gezilere katıldı. 
Öğrenciler, düzenlenen gezilerle Sivas'ı tanıma 
fırsatı bulduklarını ve kentin havasına, insanlarına 
ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade 
etti. Gezi programı kapsamında öğrencilere 
halk oyunları ve yöresel gösteriler de sunuldu.
Türkçenin çok akıcı ve şiirsel bir dil olduğunu 
ifade eden öğrenciler ayrıca Avrupa dillerinden 
çok farklı bir dil olduğu için merak ederek 
öğrenmeye başladıklarını ve televizyonda Türk 
dizileri izlediklerini dile getirdi.
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 BİR ÜLKE OLSUNÖzgür ve Bağımsız 

FİLİSTİN BİR GÜN TÜRKİYE GİBİ

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu programında 
Azerbaycan, Arnavutluk ve Filistin’den gelen 
öğrenciler "Geleceğe Mektuplar 2017" temalı, 20 

yıl sonra hayal ettikleri dünyayı anlattıkları mektuplarını 
Türkçe okudular. Özellikle Filistinli Muhammed Natsheh, 
geleceğe dair hayallerini anlattığı mektubu ile gelecek 
hayalini tüm dünyaya haykırdı.
Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan 
Kurtulmuş ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş’in 
de duygusal mektubu dolayısıyla dikkatlerini çeken 
Filistinli Muhammed Natsheh ile biz de kısa bir söyleşi 
yapma fırsatı bulduk ve Türkiye hakkındaki duygu ve 
düşüncelerini kendisine sorduk;

 Sizi tanıyabilir miyiz?
Adım Muhammed Natsheh. Filistinliyim, Kudüs’te 
yaşıyorum. 33 yaşındayım. Yunus Emre Enstitüsünün 

Kudüs’teki merkezinden geliyorum. Bu yaz Yunus Emre 
Enstitüsünün düzenlediği Türkçe Yaz Okulu’na katılmak 
için ülkenize geldim. Yaklaşık bir aydır Türkiye’deyim. 
Muhteşem şehirler gördüm, muhteşem insanlar tanıdım. 

 Eğitim süreciniz? Mesleğiniz?
Kudüs’te Abdullah Bin Hüseyin Üniversitesi Bilgisayar 
Bölümünde okudum ama bu alanda çalışmadım. Üç yıl 
bir iletişim şirketinde çalıştım. Şimdi oyuncakçıyım. 

 Türkçe öğrenmek nereden aklınıza geldi?
Çünkü Türkiye’yi ve Türkçeyi çok seviyorum. 

 Türkiye’yi tanıyor muydunuz? Türkiye ile 
ilgili çocukluktan itibaren neler duydunuz? 
Neler biliyorsunuz Türkiye ile ilgili?
Türklerin ve Filistinlilerin arasındaki kardeşlik ve dostluk 
bağları çok güçlü. Tarihe dayanan güçlü ilişkileri var, 
ortak geçmişleri var. Türkler her zaman Filistin’in 
yanında oldular. Çocukluğumdan beri bunu biliyorum. 
Bu yüzden benim için Türkler can kardeşlerimdir.

 Türkiye’ye ilk ne zaman geldiniz? 
Türkiye’ye ilk kez Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yaz 
Okulu’na katılmak üzere 2016 yılında gelmiştim. Bu yıl 
Sakarya’daki öğrenci grubunda yer aldım.

 Sakarya’yı nasıl buldunuz?
Sakarya’yı çok sevdim. Çok sakin, huzurlu, yemyeşil bir 
şehir. İnsanları da bir o kadar sıcak, misafirperver ve 
cömertler.

 Peki, bir aydır Türkiye’desiniz. Beğendiğiniz 
yemekler var mı? En beğendiğiniz Türk 
yemeğiniz hangisi oldu?
Filistin ve Türk yemek kültürü oldukça benziyor.  

Söyleşi: Mevlüt Peker

Fotoğraf: Yasin İl 

Özellikle Sakarya kebabı ve Kemalpaşa tatlısı benim en 
çok beğendiğim yemekler arasında. Bursa’da da İnegöl 
köftesini çok beğendim.

 Sizin gelecek hayaliniz nedir?
Filistin’in bir gün Türkiye gibi özgür bir ülke olmasını 
istiyorum. İnşallah bir gün Filistin de Türkiye gibi 
kalkınmış, güçlü ve bağımsızlığını kazanmış bir ülke 
durumuna gelir. Filistinliler bunu hak ediyorlar. 

 Dünya için en büyük hayaliniz nedir?
Tüm dünyada huzur ve barış olmasını diliyorum. 
Savaşların bitmesini, bir daha olmamasını ve çocukların 
huzur dolu bir dünyada mutlu yaşamalarını istiyorum. 
İnşallah bu dileklerimiz kabul olur. 

 Türkiye olarak 15 Temmuz’da bir darbe 
girişimi yaşadık. 15 Temmuz’da siz neler 
hissettiniz? 
Ben Filistin’deydim. Olayları televizyondan ve sosyal 
medyadan takip ettik. Haberler çok canımızı sıktı, çok 
üzüldük, çok merak ettik. Sabaha kadar geceyi kâbus 
gibi geçirdik. Türkiye için çok dua ettik. 
Darbe yapmaya kalkanlar vatan ve demokrasi 
düşmanlarıdır. Onlar benim için haindir. Hainleri 
sevmiyorum, çünkü onlar Türkiye’yi sevmiyorlar. 
Türkiye’nin kalkınmasını ve özgür olmasını istemiyorlar. 
Onların Filistin’e de yardım etmelerini istemiyorlar. 
Türkiye’nin daha güzel, daha gelişmiş, daha huzurlu 
olmasını istemiyorlar. 

                 Sizinle birlikte Türkçe Yaz Okulu için 
Türkiye’ye 57 farklı ülkeden gençler geldi. Neler 
hissettiniz? 
Farklı ülkelerden insanların buluşması, farklı kültürlerin 
bir araya gelmesi büyük bir zenginlik. Yeni dostluklar 
kurduk, farklılıklarımızı öğrendik, ortak noktalarımızı 
keşfettik. Bazı konularda insan olarak ne kadar 
benzediğimizi anladık. 

  Yunus Emre Enstitüsü hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Yunus Emre Enstitüsü nezdinde Türkiye devletine ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür 
ederim. Yunus Emre Enstitüsü ve üniversiteler Türkçe 
Yaz Okulu programı süresince bizi çok güzel ağırladı. 
Türk milleti çok cömert bir halk. Cumhurbaşkanınız 
Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. Allah onu 
korusun, gözetsin. Her zaman onun için ve Türkiye için 
dua ediyorum. Sultan Abdülhamit’in Filistin konusundaki 
hassasiyetini, o günden bu güne taşıyan isim 
Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanınızın 
ve vicdanı olan tüm insanların destek ve gayretleri ile 
inşallah bir gün Filistin de Türkiye gibi özgür ve bağımsız 
bir ülke olacak. Buna yürekten inanıyorum.
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ANLATILIYOR

Tüm Dünyaya
60 ülkede bulunan 53 Enstitü ve 138 irtibat noktasıyla 

Yunus Emre Enstitüsü, 15 Temmuz Demokrasi 
Zaferi ve Şehitleri Anma faaliyetleri kapsamında 

Köln’den Bakü’ye, Lefkoşa’dan Saraybosna’ya, Roma'dan 
Kahire'ye 5 kıtada etkinlikler düzenledi.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında neler 
yaşandığını dünyaya anlatabilmek için yoğun çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini belirten Yunus Emre Enstitüsü Başkanı 
Prof. Dr. Şeref Ateş, "Türkiye'deki darbeyi anlatan, ilk  müdahale 
eden biz olduk. Tüm temsilciliklerimiz aracılığıyla dünyanın 
dört bir yanındaki medya mensupları ile iletişime geçtik. 
Medya, yerel siyasetçiler, akademisyenler ve vatandaşlarla 
bir araya geldik. Bir sene boyunca 53 merkezimiz, 138 irtibat 
noktamızda yüz binlere, Türkiye'nin 15 Temmuz'da neler 
yaşadığını, millî iradenin meydanlara nasıl yansıdığını ve nasıl 
bağımsızlık savaşı verildiğini anlattık." dedi.

Konferanslar, sergiler, koşular...

15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) eliyle 
gerçekleştirilen Türkiye'ye yönelik işgal girişimi, dünyanın 
dört bir yanındaki Yunus Emre Enstitülerinde çeşitli 
programlarla yöneticilere, basına ve halka anlatıldı.

Almanya'da 15 Temmuz’u Anlamak-Kalkışmanın Sebepleri 
ve Sonuçları Konferansı

Köln Yunus Emre Enstitüsünde 12 Temmuz Çarşamba akşamı 
“15 Temmuz’u Anlamak-Kalkışmanın Sebepleri ve Sonuçları” 
isimli bir konferans gerçekleştirildi.

Üzerinden bir yıl geçen darbe girişimine konunun uzmanı 
ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat 
Özipek ışık tuttu.

Konferansa Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, Köln 
Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer, farklı sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri, yabancı basın mensupları başta olmak 
üzere birçok katılımcı yoğun ilgi gösterdi.

Azerbaycan'da 15 Temmuz Destanı Programı

Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Azerbaycan'daki Ahıska 
Türklerinin kurduğu Vatan İçtimai Birliğinin ortak 
organizasyonuyla "15 Temmuz Destanı" adlı etkinlik 
gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hamit 
Karadeniz, katılımcılara 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve 
tanık olduğu tarihî anlar konusunda bilgi verdi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü ayrıca T.C. Bakü Büyükelçiliği, 
TİKA, Anadolu Ajansı ve TRT iş birliğiyle bir başka anma 
programının da düzenleyicilerinden oldu.

T.C. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ali Hasanov, Azerbaycan Millî 
Meclisi milletvekilleri ve üst düzey Azerbaycanlı yetkililerin 
de katıldığı programda Türkiye’den davet edilen 15 Temmuz 
Darbe Girişimi gecesi tanıkları, gördüklerini ve yaşadıklarını 
anlattı.

Darbe girişimini konu alan filmlerin gösterildiği programda 
Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz Millî 

İradenin Yükselişi fotoğraf sergisi açıldı, akabinde davetlilere 
AA'nın Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi kitabı dağıtıldı.

Bosna-Hersek'te çok sayıda program yapıldı

Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da 15 Temmuz’da 
yaşanan darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla tarihî 
kütüphane Vijecnica’da fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin açılışında konuşan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı 
Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, " FETÖ, hain bir 
terör örgütüdür. FETÖ, kollarını Türkiye'nin dışında, Balkan 
ülkelerinin de aralarında bulunduğu 150 ülkeye uzatan bir 
ahtapottur." ifadesini kullandı.

Sergide misafirlere AA'nın hazırladığı FETÖ'nün Dakika 
Dakika Darbe Girişimi kitapçığı dağıtılırken sema töreni 
gerçekleştirildi.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin birinci yılı dolayısıyla Bosna-
Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen bir diğer 
etkinlik ise 15 Temmuz Demokrasi Koşusu oldu. Bosna-Hersek 
dışından da katılımın olduğu koşuda, 500'e yakın yarışmacı 15 
Temmuz şehitleri ve gazileri anısına ter döktü.

15 Temmuz Demokrasi Koşusu öncesi basınla düşüncelerini 
paylaşan Saraybosna Kantonu Başbakanı Elmedin Konakovic, 
"Türk milleti o gün demokrasiye ve meşru olarak seçilmiş 
Hükümete karşı yapılmış çok tehlikeli bir saldırıyı tecrübe 



etti ve bu saldırıya karşı direnç gösterdi. Türk milleti, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkelerini 
savundu. Onlar, Bosna-Hersek'e ve tüm dünyaya demokrasi 
dersi verdi." dedi.

Koşuya Sırbistan'dan katılan ve erkeklerde birinci gelen 
Kenyalı Samuel Naibei Kiplimo ise 15 Temmuz Demokrasi 
Koşusu'na, taşıdığı anlamdan dolayı büyük saygı duyduğunu 
söyledi.

15 Temmuz Fotoğraf Sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi 
Koşusu dışında Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından 
ayrıca “Tüm Yönleriyle 15 Temmuz Darbe Girişimi” konulu 
panel düzenlendi.

Panelde konuşan Osmanlı Araştırmaları Merkezi Müdürü 
Dr. Sedad Bešlija, Türkiye'nin dünyada adil düzeni isteyen 
sayılı devletlerden biri olduğunu belirterek, Bosna-
Hersek'in hem siyasi hem de dinî yapılarının bu konuyu 
takip ederek, halkı uyanık olmaya davet etmesi gerektiğini 
söyledi.

15 Temmuz şehitleri Hırvatistan'da anıldı

Zagreb Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve Anadolu Ajansı 
iş birliğinde Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 
programda 15 Temmuz'a ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı, 
AA Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan 15 
Temmuz Destanı ve Milletin Zaferi Fotoğraf sergilerinin açılışı 
yapıldı. Farklı mekânlarda açılan sergilerle yoğun katılımcı 
sağlandı.
Zagreb YEE tarafından ayrıca 15 Temmuz'a ilişkin basın 
toplantısı düzenlendi. Hırvatistan’ın en prestijli basın kuruluşu 
temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında T.C. Zagreb 

Büyükelçiliği ve Türk kurumları yetkililerince 15 Temmuz 
hain darbe girişimi, milletin zaferi ve ülkemizin duruşu 
ayrıntılarıyla Hırvat medyasına aktarıldı.

Italya'da 15 Temmuz'u Anma Etkinlikleri

Roma Yunus Emre Enstitüsünde "15 Temmuz Darbe Girişimini 
Anma" etkinlikleri çerçevesinde Anadolu Ajansının o geceyi 
belgelediği 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de Neler Oldu? 
başlıklı bir fotoğraf sergisi ile çağdaş Türkiye tarihi uzmanı 
Prof. Dr. Halil Berktay’ın sunduğu "Darbe Öncesi ve Sonrası" 
konulu bir konferans düzenlendi.

15 Temmuz, öncesi ve sonrası ile ilgili önemli bilgilendirmenin 
yapıldığı programda 15 Temmuz'un daha iyi anlaşılabilmesi 
için hazırlanmış filmlerde gösterildi.

KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Sergisi

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde AA foto muhabirlerinin 
objektifinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 
darbe girişimini yansıtan karelerin yer aldığı "15 Temmuz 
Demokrasi Zaferi" sergisi açıldı.

Açılışa katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul 
Başkonsolosu Fahri Yönlüer, fotoğraflarda yer alan kişilerin, 
Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak isteyen FETÖ'ye 
karşı duran kahramanlar olduğunu söyledi. FETÖ'nün 
darbe girişimini "haçlı seferi" olarak niteleyen Yönlüer, 15 
Temmuz'da İstanbul'da olduğunu ve o geceye dair anılarını 
katılımcılarla paylaştı.

Ve Mısır...

Kahire Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve büyük 
katılımın olduğu 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı ve 
Demokrasi Zaferi Fotoğraf Sergisi’nde misafirlere sergide 
bulunan fotoğraflar bir bir anlatıldı. Dehşet gecesinin 
tanıklarından TİKA Kahire Koordinatörü Prof. Dr. Faruk Bozgöz 
de hain işgal girişimi hakkında bilgilendirme yaptı.

Programa T.C. Kahire Büyükelçiliği diplomatları, TİKA 
temsilcileri, Mısır’da ikamet eden Türk vatandaşları ve birçok 
mısırlı davetli katıldı.
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POLONYA’DA SERGİSİ

ÜSKÜP’TE Yaz FESTİVALİ “Bakü Rüzgârı”

Çinli Basın TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE’DE

KİTABI TANITILDIAZERBAYCAN’DA

Varşova Yunus Emre Enstitüsü 9 Haziran’da 
Ostroleka Kültür Merkezi Sanat Galerisinde 
Mustafa Dedeoğlu’nun Timeless İstanbul adlı 

fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Serginin açılış konuşmalarını Galeri Müdürü Zenon 
Kowalczyk ve Varşova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Öztürk Emiroğlu gerçekleştirdi. Zenon 
Kowalczyk, serginin düzenlenmesine katkıda bulunan 
Yunus Emre Enstitüsüne teşekkürlerini sunup Mustafa 
Dedeoğlu ve fotoğrafları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
Doç. Dr. Öztürk Emiroğlu ise tarihî süreçte İstanbul’un 
Polonya ile bağlantılarına vurgu yaparak ünlü şair 
Adam Mickiewicz’in mektuplarındaki İstanbul’un 
günümüzdeki İstanbul’a benzediğini ifade etti. Polonyalı 
birçok ünlü sanatçı, fotoğrafçı ve sanatseverin katıldığı 
açılış töreni sırasında ziyaretçilere Türk tatlıları da ikram 
edildi. 
Açılış töreninde ayrıca Ostroleka Belediyesi Tanıtım, 
Spor ve Kültür Müdürü Maria Rochowicz, Antalya’nın 
Kemer ilçesi ile Ostroleka şehrinin kardeş şehir 
ilan edildiğini bildirdi. Sergi, 9 Temmuz’a kadar 
sanatseverlerin ziyaretine açık kaldı.

Makedonya’nın en prestijli festivallerinden olan ve bu yıl 
38’incisi gerçekleştirilen Üsküp Yaz Festivali’nin açılışı, 
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü konseriyle yapıldı.

40 gün süren Üsküp Yaz Festivali, Üsküp Yunus Emre 
Enstitüsünün daveti üzerine Makedonya’ya gelen dünyaca 
ünlü Türk müzisyen Ömer Faruk Tekbilek’in konseri ile 
başladı. Eserlerinde Doğu ve Batı müziğini, folklorik ve 
sufi ezgilerin içinde sentezleyerek dünya çapında beğeni 
kazanan ve albümleri satış rekorları kıran usta sanatçı, başta 
ney olmak üzere üflediği enstrümanlarla Makedonyalıların 
gönlünü fethetti. Makedonya Opera ve Bale Salonu’nda 
düzenlenen konserin açış konuşmasını yapan Üsküp Belediye 
Başkanı Koce Trajanovski, Üsküp Yaz Festivali’ne 19 ülkeden 
yüzlerce büyük sanatçının katıldığını belirterek, “Üsküp Yaz 

Festivali, Balkanların kültür-sanat merkezi olma ideali taşıyan 
şehrimiz için büyük öneme sahip. Yunus Emre Enstitüsü de 
festivalimizin açılışını yapıyor. Ömer Faruk Tekbilek gibi 
dünyaca ünlü bir virtüözün konseri ile açılışın yapılıyor olması 
da bizim için büyük şans.” şeklinde konuştu.
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz ise iki 
büyük sevinci yaşadıklarını belirterek, “Yunus Emre Enstitüsü 
olarak bu büyük organizasyonun parçası olmak bizim için 
büyük bir mutluluk. Bizi bundan daha mutlu eden ise dünyaca 
tanınmış büyük bir ismi Ömer Faruk Tekbilek’i bu vesileyle 
konuk etmek, değerli sanatçımızı sizlerle buluşturmak.” dedi. 
40 gün 40 gece süren Üsküp Yaz Festivali’nde popüler müzik, 
klasik müzik, bale, tiyatro ve sinema gösterimleri gibi onlarca 
etkinlik düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü, yürütmekte olduğu kültür 
diplomasisi çalışmaları kapsamında, 17-24 Haziran 
tarihleri arasında Çin medyasına mensup bir grup 

gazeteciyi Türkiye’de konuk etti. 
Çin’de klasik medya unsurları yanı sıra özellikle çok 
geniş bir erişim kitlesine sahip teknolojik tabana dayalı 
yeni medya dünyasının temsilcisi olan Çinli iletişimciler 
Türkiye’ye ilk defa geldiler.
Programın ilk günü Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, 
Galata Kulesi civarında Türk insanının günlük yaşam 
biçimini yakından gözlemleme fırsatı bulan Çinli 
temsilciler, akabinde gerçekleştirilen tarihî yarımada 
turu çerçevesinde, başta Topkapı Sarayı olmak üzere, 
Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı 
gibi kadim kültür mirasının varlığını da keşfettiler.
Ardından Dalaman-Fethiye-Köyceğiz ve Antalya’da 
Türkiye’nin sahip olduğu muazzam turizm potansiyelini 
de yakından görme fırsatı bulan misafirler, tur boyunca 
Ege ve Akdeniz koylarını kapsayan “Mavi Tur” ve 
Fethiye’de “Yamaç Paraşütü” deneyimini de yaşadılar.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü, 20 Haziran’da Mir 
İsmayıl Saryal’ın Bakü Rüzgârı adlı kitabının tanıtım 
programına ev sahipliği yaptı. Programa T.C. Bakü 

Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Milletvekili Ganire 
Paşayeva, çok sayıda akademisyen, yazar, şair, çevirmen 
ve edebiyatsever katıldı. Programda Bakü Yunus Emre 
Enstitüsü Müdürü İbrahim Yıldırım, Samed Vurgun Müzesi 
Müdürü Nüşabe Vekilova, Mir İsmayıl Saryal’ın torunu 
Nilgün Saryal, Ganire Paşayeva, AMEA Edebiyat Enstitüsü 
Asya Halkları Şube Müdürü Prof. Dr. Bedirhan Ahmedov, 
Edebiyat Gazetesi’nin Baş Editörü Dr. Azer Turan ve Han 
Baskı Evi Müdürü Şamil Sadık kitap hakkında bilgi verdiler.

Bakü Rüzgârı
İsmayıl Saryal’ın kaleme aldığı, oğlu Nuri Saryal ve torunu Nilgün Saryal 
tarafından hazırlanan Bakü Rüzgârı kitabı, 1998 yılında Ankara’da basıldı. 
Kitap, Roman Bağımsızlık Dönemi, 20’li yılların Bakü’sü, aynı zamanda 
Kiev, Kuzey Kafkas, İstanbul, Paris, Berlin ve Moskova’da yaşanan olaylar ve 
Cumhuriyet öğrencilerinin kaderi ile ilgili detayları anlatıyor.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmî temaslarda 
bulunmak üzere geldiği Japonya'da Tokyo Yunus Emre 
Enstitüsü ve Tokyo Camisi'ni ziyaret etti.

Türkiye'den Japonya'ya 14 yıl aradan sonra Dışişleri Bakanı 
düzeyinde yapılan ilk resmî ziyaret çerçevesinde ülkenin 
başkenti Tokyo'da bulunan Çavuşoğlu, ülkedeki Türk ve 
Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.
Tokyo Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret eden Çavuşoğlu, 
yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alarak Japonya’da 
Türk kültürüne olan ilginin günden güne arttığını söyledi. 
Çavuşoğlu, Enstitüde ayrıca Japonya’nın önde gelen 
Türkologlarından, Osmanlı tarihçisi Prof. Tadashi Suzuki ile 
görüştü.
Daha sonra Tokyo Camisi'ne geçen Dışişleri Bakanı, 
bölgedeki Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle 
buluşarak bir süre sohbet etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI

TOKYO YEE’DEÇavuşoğlu

Bayram

Türkçe ÖĞRENİYORMAKEDONYA ORDUSU

Üsküp’te düzenlediği Türkçe kursları ve 
gerçekleştirdiği kültür-sanat faaliyetleriyle kısa 
zamanda önemli bir kitleye hitap eden Üsküp 

Yunus Emre Enstitüsü, Makedonya genelinde birçok 
resmî kurum ve kuruluşla ortaklaşa yaptığı programlarla 
da adından söz ettiriyor.
Bugüne kadar Makedonya Cumhuriyeti’nin Savunma 
Bakanlığı başta olmak üzere, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, Bilgi Toplumu ve Enformasyon Bakanlığı, 
TAV, Halkbank, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve diğer 
birçok resmî kurum ve kuruluşta çeşitli seviyelerde 
Türkçe kursları düzenleyen Enstitü ayrıca; Üsküp Aziz 

Kiril ve Metodiy, Kalkandelen ve İştip Goce Delçev 
üniversitelerinde de düzenli olarak Türkçe dersleri 
veriyor. 2017 yılı içerisinde Savunma Bakanlığının askerî 
personeline yönelik A1 seviyesinde 3 yeni kur açan 
Enstitü, Türkçe kurslarında başarılı olan 19 kursiyere 
sertifikalarını Bakanlık binasında gerçekleşen törenle 
verdi. Samimi bir havada geçen törende, Genelkurmay 
Başkanı Metodiya Veliçkovski, Türkiye Cumhuriyeti 
Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı Tahir Bora Atatanır ve 
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz’ın 
açış konuşmalarının ardından 19 askerî personele 
sertifikaları takdim edildi.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü, Ramazan 
Bayramı’nın birinci günü bayramlaşma programına 
ev sahipliği yaptı. 

“Açık gün” tadında geçen bayramlaşma, özellikle ülkede 
akrabası olmayan Türkler tarafından da ilgiyle karşılandı.
“Bayram çocuklar için!” düsturuyla düzenlenen etkinlikte 
bir yandan canlı müzik icra edilirken, diğer yandan 
bayrama özel ikramlar verildi. Bir salonda Karagöz 
oynatılırken, bir sınıfta Türkçe yarışması düzenlendi. 
Uluslararası ödülleri bulunan mucit nakkaş Müberra 
Gülöksüz’ün üç boyutlu nakışları ziyaretçilerden yoğun 
ilgi gördü.
Konuklar bir yandan da Derya Şahin Yavuz, Şemseddin 
Ziya Dağlı, Okan Akın ve Bülent Evren’in eserlerinden 
oluşan tezhip, ebru ve resim sergisini gezme fırsatı 
buldular.
Amsterdam’daki üniversitelerin yanı sıra Utrecht ve 
Leiden üniversitelerinden de akademisyenlerin ailecek 
iştirak ettiği bayramlaşma programına T.C. Lahey 

COŞKUSUAMSTERDAM‘DA

Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aslan Alper Yüksel’in 
yanı sıra konsoloslar Üner Ülker ve Akın Özden, Türk 
sivil toplum kuruluşları ve Hollanda sanat camiasından 
misafirler katıldı.
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KARADAĞ’DA KÖLN’DE

“Benim Priştine’m”

Yunus Emre Enstitüsü

Sema

YARIŞMASININ KAZANANLARI BELLİ OLDU

RÜZGÂRI

MOSKOVA’DA

TÖRENİ

“Sultan Abdülaziz” KONFERANSI

11 Haziran Priştine günü vesilesiyle, Yunus Emre 
Enstitüsü ve Priştine Çocuk Kültür Merkezi iş 
birliğiyle düzenlenen “Benim Priştine’m” resim 

ve fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Resim ve 
fotoğraf kategorilerinde dereceye giren ilk üç öğrenci 
Türkiye'de bir kültür turu yapma hakkı kazandı.
Priştine Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen programa, 
profesyonel ressamlardan oluşan jüri üyeleri, Güzel 
Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Eshref Qahili, ressam ve 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Mahiroğlu, ayrıca 
çok sayıda sanatsever ve öğrenci katıldı.

Açış konuşmasında Enstitü Müdürü Dr. Mehmet 
Ülker, dünyanın değişik yerlerinden gelen misafirleri 
ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bu 
yılki yarışmaya 15 okuldan gelen 44 resim 27 fotoğraf 
çalışmasının kabul edildiğini belirten Ülker, tüm 
öğrencilere başarılar diledi.
Açış konuşmasının ardından jüri üyeleri yarışmada 
dereceye giren öğrencileri açıkladı. Ayrıca yarışmaya 
katılan tüm öğrencilere teşekkür belgesi verildi. 
Dereceye giren adaylar 12-16 Temmuz tarihleri arasında 
Türkiye’deki gezi programına katıldı.

Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da ilk kez 
bir Türk festivali düzenlendi. 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının destek ve 

himayeleriyle düzenlenen festival, Türk kültürünü tanıtıcı 
birçok faaliyete sahne oldu. Üç günlük süre içerisinde 
yaklaşık iki yüz bin insanın ziyaret ettiği, her bir köşesinde 
Türkiye’den renkli sunumların ve müzik dinletilerinin 
yapıldığı etkinlikte en çok ilgi gören stantlardan birisi de 
Moskova’da yakın zamanda açılacak olan Moskova Yunus 
Emre Enstitüsü standı oldu. 
Stantta bir taraftan misafirlere Yunus Emre Enstitüsü 
hakkında bilgi verilirken, diğer taraftan da Türk kahvesi ve 
lokum ikram edildi. Festivalin ana sahnelerinden birinde 
gerçekleşen bağlama konserleri de dinleyicilerden 
büyük ilgi topladı.
Rusya’daki birçok önemli yayıncı kuruluşun yanı sıra 
T.C. Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz de Yunus Emre 
Enstitüsü standını ziyaret etti.

Podgoritsa Yunus Emre Enstitüsü, Karadağ İslam 
Meşihatı ve Tasavvuf Vakfı iş birliğiyle ilk Sema Töreni 
28 Haziran’da Rozaje Kültür Merkezinde ve ikinci tören 

Tasavvuf Vakfı Karabaş-i Veli Tekkesi ve JUK Herceg Fest iş 
birliğiyle 29 Haziran’da Herceg Novi şehrinde gerçekleştirildi.
Açış konuşmalarını Podgoritsa Yunus Emre Enstitüsü Müdür 
Vekili Can Güray, Karadağ İslam Meşihatı Reisi Rifat Feyzic ve 
T.C. Podgoritsa Büyükelçisi Serhat Galip yaptı. 
Konuşmaların ardından Tasavvuf Vakfı Karabaş-i Veli Tekkesi 
Üstadı Mustafa Özbağ, tasavvuf ve Mevlevilik hakkında 
bilgiler verdi. Konuşmanın çevirisini ise Türkiye'de ilahiyat 
eğitimini alan Karadağ İslam Meşihatı Reisi Rifat Feyzic yaptı. 
Özbağ, Yunus Emre'nin "Yaratılanı severim, Yaratandan ötürü" 
sözünün önemini ve insanlığın en büyük ihtiyacının da sevgi 
olduğunu vurguladı. 500 kişinin katıldığı programda sema 
törenini icra eden semazenler büyük ilgi gördü.

Köln Yunus Emre Enstitüsü, 30 Haziran’da “Sultan 
Abdülaziz-İstanbul’da Kültürel Batılaşma” konulu bir 
konferans düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak 

katılan tarihçi Prof. Dr. Mustafa Gencer, Sultan Abdülaziz 
üzerinden dönemin kültür tarihini tanıttı. Türk ve Alman 
dinleyicilerin katılım gösterdiği konferansta Almanca 
konuşan Gencer, Sultan Abdülaziz'in Batılı ülkeler için 
örnek bir devlet adamı olduğunu ve kültürel Batılaşmayı 
hızlandıran bir padişah olduğunu söyledi. Sultan 
Abdülaziz'in Batı Avrupa gezisine çıkan tek Osmanlı 
hükümdarı olduğunu hatırlatan Gencer, "Abdülaziz 
Batılı ülkeler ile iyi ilişkiler kurmuş, kültürel Batılılaşmayı 
hızlandırmış, Richard Wagner'in Bayreuth Operası'na 
maddi katkıda bulunan, sanat icracısı, sanat sevdalısı 
olarak Batılı ressamlarla tablolar çizmiş ve besteler 
yapmış bir hükümdardır." dedi.  Sunum sonrası döneme 
ait besteler, utta Ahmet Bektaş’ın ve kanunda Alp Ataç’ın 
sahne aldığı küçük bir konserde icra edildi.
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ROMA’DA ASTANA YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ

Türkçe Dil Eğitim Merkezi

Ahmet Yesevi EXPO 2017’de

ERBİL’DE

AÇILDI

Barış ÇocuklarıRABAT’TA FESTİVALİ

KONFERANSI

Erbil’de Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle, Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Salahaddin 
Üniversitesinin ortak girişimi sonucu "Türkçe Dil 

Eğitim Merkezi" açıldı. 
Erbil'deki Salahaddin Üniversitesinde resmî bir törenle 
açılışı yapılan programa, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami 
Battal, Salahaddin Üniversitesi Rektörü Ahmed Enver 
Dizeyi ve Yunus Emre Enstitüsü Strateji Geliştirme Müdürü 
Bülent Üçpunar’ın yanı sıra her iki üniversitenin öğretim 
üyeleri katıldı. 
Açılış öncesi konuşma yapan Üçpunar, "İki üniversitenin 
hayırlı girişimiyle Erbil'de dil eğitim merkezi açılacak. 
Biz de çok zengin altyapımızla destek vereceğiz. 
Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da Türkçenin 
öğretilmesi anlamında tüm girişimlere destek veriyoruz." 
ifadelerini kullandı. Türkiye'deki üniversitelerde okumak 
isteyen Iraklı çok sayıda öğrenci olduğunu dile getiren 
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Battal ise, bu ihtiyacın karşılanması 
için Erbil Salahaddin Üniversitesinde Türkçe Dil Eğitim 
Merkezi açma kararı aldıklarını söyledi. 

Her yıl Kral VI. Muhammed’in tahta çıkış yıl dönümü 
öncesinde Bouregreg Cemiyeti tarafından 
düzenlenen ve bu yıl Rabat Yunus Emre Enstitüsü 

tarafından desteklenen Uluslararası Barış Çocukları 
Festivali, Türkiye’den 2 grubun yanı sıra 30 ülkeden gelen 
çocuk halk oyunları ve millî sanat ekiplerinin katılımıyla 
başkent meydanında düzenlenen kortej yürüyüşü işe 
başladı.
Kent meydanında çeşitli ülkelerden gelen çocuk grupları, 
halkın büyük ilgisi altındaki yürüyüşün ardından Fas 
Meclis Başkanı Habib el-Maliki ve milletvekilleri tarafından 
karşılandı. Maliki, daha sonra meclis genel kurulunda 
milletvekili koltuklarına oturan çocuklara hitaben yaptığı 
konuşmada, İslam medeniyetinde barışın ne kadar önemli 
olduğunu, bu nedenle Müslümanların birbirlerini barış 
anlamına gelen “selam” kelimesiyle selamladıklarını dile 
getirdi. Savaş için nasıl askerlere ihtiyaç duyuluyorsa 
barış için de barış askerlerine ihtiyaç duyulduğunu ifade 
eden Maliki, “Dolayısıyla çocuklarımızı birer barış askeri 
olarak yetiştirmeliyiz.” dedi. Meclis genel kurulunda 
gerçekleştirilen festivalin açılış programı, daha sonra 
çeşitli dillerde çocuklar tarafından okunan barış mesajı ile 
devam etti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Musa Yıldız, Roma Yunus Emre Enstitüsünün 
düzenlediği konferansta, Ahmet Yesevi’nin hayatı, 

öğretileri ve eserleri hakkında bilgi verdi.
Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak, tüm insanlığa hitap eden 
Ahmet Yesevi’nin evrensel felsefesini dünyaya anlatabilmek 
için girişimlerde bulunduklarını anlatan Yıldız, bu 
girişimlerinin sonucunda UNESCO'nun 2016-2017 dönemini 
"Hoca Ahmet Yesevi Yılı" ilan ettiğini söyledi.
Hoca Ahmet Yesevi’nin, Türk dili ve kültürünün anlaşılması 
için en güzel ve saf Türkçeyi kullandığını ifade eden Yıldız, 
"Bu açıdan eserleri, Türk edebiyatı için çok önemlidir ve 
eskimemektedir." dedi. 
Enstitü Müdürü Sevim Aktaş da Anadolu halk kültürünü 
derinden etkileyen Ahmet Yesevi’nin Türk-İslam felsefesinin 
dünyaya tanıtılmasını sağlayan Mevlâna Celaleddin Rumi ve 
dünyanın birçok ülkesinde bulunan Enstitülere adını veren 
Yunus Emre gibi şahsiyetlerin yetişmesine öncülük ettiğini 

Astana Yunus Emre Enstitüsü, bu yıl Kazakistan’da 
heyecanla beklenen EXPO 2017’ye, T.C. Astana 
Büyükelçiliği himayelerinde düzenlediği "Kazakistan-

Türkiye Kardeşlik Ezgileri-2" konseriyle katıldı. 
Konserde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türk Dünyası 
Müzik Topluluğu ve Astana Valiliğine bağlı Milli Akademik 
Filarmoni Orkestrası’nın katılımıyla Türk ve Kazak bestecilerin 
eserleri icra edildi. Orkestrayı Avusturya’da eğitim alan ve 
“Altın Baget” şefler yarışmasında Grand Prix ödülü kazanan 
şef  Ernar Nurtazin yönetti. Türkiye’nin ünlü sanatçıları Çiğdem 
Gürdal ve Cem Gürdal, Kazakça Dudaray ve Karlıgaş gibi 

dile getirdi. Aktaş, bu nedenle etkinliğin Yunus Emre Enstitüsü 
için daha da anlamlı olduğunu belirtti. 
Konferansa, Türkiye’nin eski İtalya Büyükelçisi Carlo Marsili, 
Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Mehmet Paçacı ile İtalyan 
akademisyen ve konuklar katıldı.

ünlü eserleri seslendirdi. Konserde Kazak eserlerin yanı sıra 
13 Türk eser Astana Devlet Senfoni orkestrası ve Türk Dünyası 
Müzik Topluluğu tarafından icra edildi.   
Bini aşkın seyircinin katıldığı konserde Astana halkının yanı 
sıra İtalya, Fransa, Japonya, Katar, Suudi Arabistan, İsveç, 
Azerbaycan, Pakistan, İran gibi çok sayıda yabancı misyon 
şefi ve mensubu da yer aldı. Ayrıca konserde bir de çekiliş 
düzenlenerek şanslı iki seyirciye Türk Hava Yolları tarafından 
Astana-İstanbul gidiş-dönüş uçak biletleri hediye edildi. 
Türkiye’den gelen topluluk 21 Temmuz tarihinde EXPO 
Türkiye Millî Pavilyonu’nda da küçük bir konser verdi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Salahaddin 
Üniversitesi Rektörü Dizeyi ise Erbil'de Türkçenin en iyi 
şekilde öğretileceği dil merkezinin açılmasından çok 
mutlu olduklarını kaydetti.

Program sonunda Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü 
Ensar Fırat ve Türkiye’yi temsil etmek üzere festivale 
katılan “Kuzeyin Uşakları” isimli Türk halk oyunları ekibi 
adına Dr. Erdinç Özten, Meclis Başkanı Maliki’ye birer 
plaket takdim etti.
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ETKİNLİK
AJANDASI

Y U N U S
E M R E

E N S T İ T Ü S Ü
B Ü L T E N İ

EYLÜL EKİM

1-6 Eylül

11-14 Eylül

6-13 Eylül

Bayramlaşma Programı

Yeri: Kâbil Yunus Emre Enstitüsü Ek Hizmet Binası, 
Kâbil / Afganistan

Uluslararası GESAM / POLONYA 
Sergisi

Yer: Varşova Yunus Emre Enstitüsü / 
Polonya

Yunus Emre Okumaları

Yeri: Kâbil Yunus Emre Enstitüsü Ek Hizmet 
Binası, Kâbil / Afganistan

14 Eylül
Açık Hava Sineması- Bir Zamanlar 

Anadolu’da

Yeri: Hartum Yunus Emre Enstitüsü / Sudan

6 Eylül

Ebisu Çocuk Festivali 

Yeri: Ebisu Garden Place, Tokyo / Japonya

10.00-16.00

İstanbul’un Renkleri Fotoğraf Sergisi

Yeri: İşkodra Yunus Emre Enstitüsü / Arnavutluk 

18.00

2 Eylül

4-5 Eylül

Kahve Evi Akşamları

Yeri: Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü / Macaristan

19.00

Avrupa Dilleri Günü

Yer: Varşova Yunus Emre Enstitüsü / Polonya

Türkiye Günleri

Yeri: İskender Bey Meydanı, Tiran / Arnavutluk

Ebru Kursu ve Atölye Çalışması

Yeri: Hartum Yunus Emre Enstitüsü / Sudan

Edebiyat Sohbetleri - Edebiyat 
ve Tercüme Etkinlikleri
Katılımcı: Prof. Dr. Atabey Kılıç

Yeri: Doha Yunus Emre Enstitüsü / 
Katar

Geleneksel Gölge Tiyatrosu 
Gösterimi

Yer: Varşova Kral Sarayı / Polonya

Sufi’den Flamenco’ya Konseri

Yeri: MÜPA, Budapeşte / Macaristan 

Açık Hava Sineması 

Yeri: Hartum Yunus Emre Enstitüsü / Sudan

Osmanlı Döneminde Arnavut 
Sadrazamlar Sergisi

Yeri: Millî Tarih Müzesi, Tiran / Arnavutluk

Kütüphane 
Sohbetleri – Ziya 

Paşa

Yeri: Resne – Mite 
Bogoevski İlköğretim 

Okulu, Resne / 
Makedonya

16.00

7 İklim 7 Sofra 

Yeri: T.C. Üsküp Büyükelçiliği Rezidansı/Makedonya

Makedonya’da Osmanlı 
Dönemi Kadın Kıyafetleri 

Sergisi

Yeri: Makedonya Müzesi Sanat 
Galerisi, Üsküp / Makedonya

Yunus Emre Okumaları

Yeri: Kâbil Yunus Emre Enstitüsü Ek 
Hizmet Binası, Kâbil / Afganistan

 “Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî” 
Kahve Evi Akşamları

Konuşmacı: Dr. Benedek Péri

 Yeri: Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü 
/ Macaristan

19.00

İşkodra’da Türkiye Günleri

Yeri: İşkodra Yunus Emre Enstitüsü / 
Arnavutluk

Ebru Atölyesi

Yeri: Londra Yunus Emre Enstitüsü / 
İngiltere

20-21 Eylül

20-22 Eylül

20 Eylül-31 Ekim

1 Ekim

8 Ekim

11 Ekim

12 Ekim

16 -23 Ekim

27 Ekim

13 Ekim

4 - 31 Ekim 

4 Ekim / 11 Ekim

4 Ekim

5-7 Ekim

6-7 Ekim 

9-15-29 Eylül

Fotoğrafçılık Kulübü / Foto 
Safariler

Yeri: Prizren Yunus Emre Enstitüsü / Kosova

14-30 Eylül 

15-21 Eylül 

20 Eylül

19 Eylül

Türkiye Fotoğrafları Sergisi

Yer: Polonya Enstitüsü, Bratislava / Polonya

Yerinde Tarih Projesi

Yeri: Erzurum, Kars, Sarıkamış / Türkiye

Bağlama Kursu

Yeri: Prizren Yunus Emre Enstitüsü / Kosova

Okumak Engel Dinlemez Kulübü

Yeri: Prizren Yunus Emre Enstitüsü / Kosova

18 Eylül- 30 Ekim 

Ebru Kursu Açılış Günü

Yeri: Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü / 
Macaristan

Hat Kursu

Yeri: Londra Yunus 
Emre Enstitüsü / 

İngiltere

7 Ekim -
9 Aralık

JATA 2017

Yeri: Tokyo Bigsight / Japonya

10.00-17.00

Türk Masal Saati

Yeri: Kocacık – Necati 
Zekeriya İlköğretim Okulu, 

Debre / Makedonya

11.00

21-24 Eylül

21 Eylül

Zübeyde Hanım Türk 
Kadınlar Korosu

Yeri: Prizren Yunus Emre 
Enstitüsü / Kosova

22 Eylül

Albaraka Hat 
Koleksiyonu 

Sergisi

Yeri: Londra Yunus 
Emre Enstitüsü / 

İngiltere

22 Eylül-13 Ekim

Karabağ’ın Sesi

Yeri: Azerbaycan 
Millî Konservatuvarı / 

Azerbaycan

Karabağ’ın Sesi

Yeri: Azerbaycan 
Millî Konservatuvarı / 

Azerbaycan

 “Türk Edebiyatında 
Polonyalılar”  

Konferansı
Konuşmacı: Doç. Dr. 

Öztürk Emiroğlu

Yer: Varşova Kral Sarayı / 
Polonya

17.00

22 Eylül

22 Eylül

28 Eylül
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2017 YILININ SON

Türkçe Yeterlik Sınavı
YAPILDI

Yunus Emre Enstitüsü, yılın üçüncü ve son Türkçe Yeterlik 
Sınavı'nı 12 Ağustos Cumartesi günü 31 ülke, 32 sınav 
merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. 

666 adayın katıldığı Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) iki oturumda 
gerçekleşti. Adayların; birinci oturumda okuma, dinleme ve 
yazma becerileri; ikinci oturumda ise konuşma becerileri 
ölçüldü. Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen ve 
başarılı olan adaylara B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik 
Belgesi verilecek.

Başvuru sayısı yaklaşık yüzde 80 arttı

Sınava katılımda geçen yılın Eylül ayına oranla yüzde 80 artış 
yaşandı. 31 ülke, 32 şehirde eş zamanlı uygulanan sınava en 
çok başvuru Azerbaycan’dan oldu. Azerbaycan’ı, Türkiye, 
Bosna-Hersek ve İran izledi.
2013 yılından bu yana 4 bin 900 adayın katıldığı Türkçe 
Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan 3 bin 250 aday Türkçe Yeterlik 
Belgesi almaya hak kazandı.


