


2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus 
Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın 
birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor.

DÜNYANIN HER
YERİNDEYİZ!
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Afganistan - Kabil

Almanya - Berlin

Almanya - Köln

Arnavutluk - İşkodra

Arnavutluk - Tiran

Avusturya - Viyana

Azerbaycan - Bakü

Belçika - Brüksel

Bosna Hersek - Mostar

Bosna Hersek - Foynitsa

Bosna Hersek - Saraybosna

Cezayir - Cezayir

Fas - Rabat

Fransa - Paris            

Güney Afrika - Johannesburg

Gürcistan - Tiflis

Hollanda - Amsterdam

İngiltere - Londra

İran - Tahran

İtalya - Roma

Japonya - Tokyo

Karadağ - Podgorica

Kazakistan - Astana

Kosova - Prizren

Kosova - İpek

Kosova - Priştine

Lübnan - Beyrut

Macaristan - Budapeşte

Makedonya - Üsküp

Mısır - İskenderiye

Mısır - Kahire

Polonya - Varşova

Romanya - Köstence

Romanya - Bükreş

Rusya Federasyonu - Kazan

Ürdün - Amman
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Türkiye’nin kültürünü, sanatını ve 
medeniyet tarihini tanıtmaya yönelik 
çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler 

düzenliyoruz. Zengin kültür 
birikimimizin seçkin örneklerini farklı 

coğrafyalarda dünyaya tanıtmak ve 
paylaşmak amacıyla, konser, sergi, 

tiyatro, atölye çalışması, film 
gösterimi, akademik ve popüler 

toplantı, aydın buluşması, sanat ve 
zanaat kursları ve benzeri pek çok 

etkinlik hayata geçiriyoruz.

NE YAPIYORUZ?



Amacımız, kültürel değerleri paylaştığımız, ortak 
bir mirasa sahip olduğumuz coğrafyalarda, bu 
yakınlığı canlı tutmaya ve ortak kültür bilincini 
geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmak; ülkemizi 
ve kültürümüzü daha az tanıyan ülkelerde ise 
sanatsal etkinlikler vasıtasıyla toplumların 
birbirine yakınlaşmasını ve daha iyi tanımasını 
kolaylaştıracak kültürel alışveriş yolları açmaktır.

NİÇİN
YAPIYORUZ?
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Sadece Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu ülkelerde değil, 
dünyanın birçok ülkesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, 
yerel kültür ve sanat adamları ile işbirliği içinde, kimi zaman 
tek bir müzik dinletisine ev sahipliği yapıyor, kimi zaman 
uluslararası bir festivalin onur konuğu oluyoruz. Bazen bir 
radyo tiyatrosuyla insanların evlerine ulaşıyor, bazen 
mehteran takımıyla sokak yürüyüşü yapıyoruz. Kendimizi 
anlatmak için kimi zaman sedef kakma bir sandığı, kimi 
zaman göz alıcı bir sofrayı paylaşıyoruz..

Nasıl Yapıyoruz?



Unutulmaya yüz tutmuş Türk el 
sanatları ve zanaatları alanında 
dünyanın farklı coğrafyalarında yeni 
ustalar yetiştiriyoruz. Bu amaçla 
açtığımız kurslarda Türkiye’den 
gönderdiğimiz usta öğreticilerle 
kursiyerlerimize sanatın temellerini ve 
inceliklerini öğretiyoruz. Ayrıca çeşitli 
tanıtım, sergi ve atölye çalışmalarıyla 
sanatlarımızın yurtdışındaki 
sanatseverlerle buluşmasını sağlıyoruz.

Ustadan Çırağa
Türkiye'den
Balkanlar'a
Sanatın Yolculuğu 
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ÖRNEKLER



Kültürel mirasımızı koruma altına 
alıyoruz ve yok olma tehlikesi altında 
olan yazma eserlerin kültür ve bilim 
dünyasına yeniden kazandırılmasını 
hedefliyoruz. Bosna-Hersek, 
Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan, 
Kosova, Makedonya, Hırvatistan ve 
diğer ülkelerdeki Osmanlı 
döneminden kalan yazma eserleri 
dijital ortama aktarıyor ve bu 
eserlerin kataloglarını hazırlıyoruz. 
Ayrıca yok olan eserlerin yerine diğer 
coğrafyalardaki nüshalarından 
alınan kopyaları ulaştırıyor, tahrip 
olmuş bu yazma eserlerin tamirine 
ve modern şartlarda korunmasına 
destek oluyoruz.

Balkanlar’da
Kültürel Mirasın
Yeniden İnşası



Kitabın henüz makineyle tanışmadığı zamanları hatırlamak 
ve hatırlatmak için Nakkaşhane’yi yeniden kuruyoruz. 
Sanat kitabın içine girmeden önce, kitap bizzat sanat iken, 
Osmanlı sarayında nasıl yapıldı, kimler çalıştı, neler üretildi, 
tüm bu aşamaları canlandırıyoruz. Âharlama, renk ve 
mürekkep hazırlama, ebru, hat, tezhip ve ciltleme gibi her 
biri ayrı bir sanat dalı olan kitap yapım sa�alarını, dönemin 
dekor ve kostümleriyle, özellikle Türkiye’nin onur konuğu 
olduğu kitap fuarlarına taşıyor ve kitaba gösterilen saygıyı 
paylaşıyoruz.

Nakkaşhane-Osmanlı Sarayında
Kitabın Serüveni
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Dünyanın çeşitli coğrafi bölgelerinde faaliyet 
gösteren Yunus Emre Enstitülerinde eğitim gören, 
evrensel ve insani değerlere sahip, kendi alanında 
başarılı öğrencileri Türkiye’ye getirerek Anadolu’nun 
zengin tarihini uzman rehber ve akademisyenler 
öncülüğünde yerinde öğrenmelerine fırsat tanıyoruz.

Yerinde Tarih



100. yıldönümünde Çanakkale Muharebelerine 
taraf olan ülkelerin yazarlarını İstanbul, Bursa ve 
Çanakkale’de buluşturarak tarihte yaşananların 
kelimelere yansımasına dostluk köprüleri kurarak 
tanık oluyoruz. Gelecekte, daha farklı temalarla 
ve farklı ülke ve toplumlarla, edebiyatın tarih ve 
toplum arasındaki benzersiz bağını yeniden 
keşfetmek için kelimelerden ilham almaya devam 
ediyoruz. 

Edebiyat Köprüleri
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Türkiye’nin zengin ve farklı dünyaları birleştiren 
mirasını temsil etmek üzere, geleneksel ve modern 
Türk sahne sanatlarını tiyatro, konser, opera, gölge 
oyunu, orta oyunu ve daha birçok sanat dalı 
aracılığıyla dünyaya gösteriyoruz. 

Sahnedeki Türkiye



Türk sinemasının seçkin örneklerinin yurt dışında 
tanıtımları ve gösterimleri yapılmakta olup önemli 
uluslararası film festivallerine katılımlarla daha 
fazla kişiye ulaşılmaktadır. Ayrıca kültür 
merkezlerimize zengin bir film arşivi 
kazandırılması da hedeflerimiz arasındadır. 

100. Yılında Türk Sineması 
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Türk Mutfağının dünya çapında tanıtılması ve Türk mutfağının 
temel örneklerinin dünya mutfağının önemli tatları arasında 
menülere girmesini hedefliyoruz. Roma, Varşova, Beyrut, 
Budapeşte, Tiran, Tiflis, Tokyo, Priştine gibi başkentlerde 
gerçekleştirilen Türk mutfağı projesi ile yıl boyunca Türk 
mutfağının tanınırlığının artırılmasına yönelik farklı etkinlikler 
yapmaya devam ediyoruz.

Türk Mutfağı Tanıtım Etkinlikleri



Tokyo, Londra, Budapeşte, Kahire gibi edebiyatın canlı olarak 
yaşadığı şehirlerde kitap fuarlarına katılıyoruz. Ülkemizin onur 
konuğu olarak katıldığı uluslararası fuarlarda çeşitli atölye 
çalışmaları, geleneksel masal anlatımları, imza günleri etkinlikleri 
ile kültür merkezimiz dikkatleri üzerine çekiyor. Buna ek olarak 
edebiyat dünyamızın önemli yazarlarının katılımlarıyla 
gerçekleştirilen söyleşiler sayesinde kitapseverlerle doğrudan 
iletişime geçiliyor.

Kitap Fuarları 
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Türkiye Günleri Festivalleri, ülkemizin yurtdışında 
düzenlediği en görkemli etkinliklerden biri olarak 
kabul edilebilir. Türkiye’nin derin tarihinden ve 
zengin kültür-sanat birikiminden bugüne yansıyan 
tüm renklerini İran, Lübnan, Fas ve Ürdün gibi 
farklı ülkelerde konser, tanıtım, sergi ve akademik 
toplantılar kanalıyla yansıtıyoruz.

Türkiye Günleri Festivalleri
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• Yunus Emre Bülteni
Yurtiçinde ve yurtdısında 
gerçeklestirdigimiz kültür sanat 
faaliyetlerini tanıtan ve kültürel 
diplomasi alanında literatüre 
katkıda bulunan bir bülten 
çıkarıyoruz.

•.tr Dergisi
Türkiye'nin iki aylık kültür, sanat ve 
edebiyat takvimini yansıtan, özel 
dosya konularıyla kişi, olay ve 
kurumlara dikkat çeken .tr dergisini 
Türkçe ve İngilizce olarak 
yayınlıyoruz.

Yayınlarımız



Bu tür etkinliklerle, ülkeler arasında dostluk 
ilişkilerinin güçlenmesi için Yunus Emre Enstitüsü 
olarak biz, hayata geçirdiğimiz faaliyet ve uzun vadeli 
projelerle kültürümüzü dünyaya sunuyor, sanatsal 
işbirlikleriyle toplumlar arasındaki etkileşimi 
pekiştirmek için çalışıyoruz. 

Sonuç olarak




