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YUNUS EMRE 
ENSTİTÜSÜ
Yunus Emre Vakfı; Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla 
ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında 
eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel 
alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla 
kurulmuş bir kamu vakfıdır. 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Enstitü, ilk yurtdışı merkezini 
Saraybosna’da açmış olup Avrupa, Asya, Ortadoğu, Uzakdoğu, Afrika ve Amerika’da olmak 
üzere 8 yıl içerisinde 40 farklı ülkede 50 Türk Kültür Merkezi sayısına ulaşmıştır.

Afganistan
Almanya
Amerika
Arnavutluk
Avusturya
Azerbaycan
Belçika
Bosna Hersek
Brezilya
Cezayir
Fas
Filistin
Fransa
Güney Afrika
Gürcistan

Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İran
İtalya
Japonya
Karadağ
Katar
Kazakistan
KKTC
Kosova
Lübnan
Macaristan
Makedonya
Malezya

Mısır
Moldova
Pakistan
Polonya
Romanya
Rusya
Sırbistan
Somali
Sudan
Ürdün



Kültür 
Merkezlerimizde 
Türkçe Öğretimi
Kültür Merkezlerimizde talepler doğrultusunda çeşitli seviyelerde farklı gruplara yönelik 
Türkçe kursları verilmektedir. Merkezlerimizde  genel Türkçe kurslarının yanı sıra, iş Türkçesi, 
çocuklar için Türkçe, çeviri sınıfları, basın ve medya Türkçesi gibi özel amaçlı kurslar da 
düzenlenmektedir. 







Tercihim 
Türkçe Projesi 
Yunus Emre Enstitüsünün girişimleri ile Bosna-Hersek, Gürcistan, Polonya, Japonya, Mısır, 
Karadağ ve Romanya gibi ülkelerin ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarında Türkçe seçmeli 
veya zorunlu ikinci yabancı dil dersi olarak okutulmaktadır. 

Proje kapsamında, Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak resmî müfredatlara girişi konusunda 
çalışmalar yapılmış, müfredat oluşturulmuş, ilk ve ortaöğretime yönelik yabancı dil olarak 
Türkçe öğretim setleri hazırlanmıştır.





Yerinde 
Türkçe Öğretimi
Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile iş birliği yaparak 
Türkiye bursunu kazanan öğrencilerin, Türkiye’ye gelmeden önce ülkelerinde bulunan Enstitü 
merkezlerinde Türkçe öğrenmelerine imkân sağlamaktadır.





Türkçe 
Yaz Okulu
Her yıl düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programı, yurt dışında faaliyet gösteren Yunus Emre 
Enstitüleri kursiyerleri ile yurt dışındaki Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören farklı 
ülkelerden misafirlerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Ülkelerinde öğrenmiş oldukları 
Türkçeyle Türkiye’de pratik yapma imkânı bulmaktadırlar. Bu organizasyonda öğrenciler, hem 
dilllerini geliştirmekte hem de bulundukları ve ziyaret ettikleri şehirlerin öne çıkan tarihî ve 
turistik yerlerini tanıma fırsatı bulmaktadırlar.

Detaylı bilgi: turkceyazokulu.com



Uzaktan Türkçe 
Öğretimi
Çağdaş teknolojik imkânlar kullanılarak hazırlanan Uzaktan Türkçe Öğretim Portali 
aracılığıyla Yunus Emre Enstitüsü, zaman ve mekândan bağımsız olarak Türkçe öğretmeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Uzaktan Türkçe Öğretim Portalinde seviyelere göre 
belirlenmiş kelime listeleri ve dil bilgisi yapıları aşama aşama gösterilmekte, öğrencilerin 
günlük hayatta sıkça kullanabileceği yapılar dört temel dil becerisine dayanan etkinliklerle 
öğretilmektedir.

Detaylı bilgi: turkce.yee.org.tr





Türkçe Öğretimi 
Materyalleri
Yunus Emre Enstitüsü tarafından, alanın ihtiyaçları ve hedef kitlenin nitelikleri doğrultusunda, 
çağdaş dil öğretim yöntemleri temel alınarak müfredat ve materyal geliştirme çalışmaları 
yürütülmektedir.



Çalışma Kitabı 1
Türkçe 
Öğreniyorum Çalışma Kitabı 2

Türkçe 
Öğreniyorum Çalışma Kitabı 3

Türkçe 
Öğreniyorum Çalışma Kitabı 4

Türkçe 
Öğreniyorum

6-9 yaş hedef kitleye yönelik hazırlanmıştır. 4 setten oluşmaktadır. 
(Ders Kitabı, Öğretmen Kitabı, Dinleme CD’si)

10-15 yaş hedef kitleye yönelik A1- A2 olmak üzere 2 seviyede hazırlanmıştır. 4 setten oluşmaktadır. 
(Ders Kitabı, Çalışma Kitabı, Dinleme CD’si)

Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)

Türkçe Öğreniyorum

16 yaş ve üzeri hedef kitleye yönelik A1- C2 olmak üzere 6 seviyede hazırlanmıştır. 
(Ders Kitabı, Çalışma Kitabı, Öğretmen Kitabı, Dinleme CD’si)

Yedi İklim Türkçe



A1 seviyesinde konuşma ve yazma kulüplerinin yanı sıra Türkçe kurslarında kullanılmak üzere hazırlanan 
186 görsel ve bunlara bağlı etkinliklerden oluşmaktadır.

Konuşma ve Yazma Kitabı

A1 seviyesi için hazırlanmış resimlerle desteklenen tematik bir sözlüktür. 600 kelimeden ve etkinliklerden 
oluşmaktadır. Kelimelerin İngilizce, Rusça ve Arapça karşılıkları bulunmaktadır.

Resimlerle Kelime Öğreniyorum



A1- A2 seviyesindeki Türkçe kurslarında kullanılmak üzere hazırlanan 32 tematik videodan ve videolara 
bağlı etkinliklerden oluşmaktadır.

A1- A2 seviyesindeki Türkçe kurslarında ve yemek kurslarında kullanılmak üzere hazırlanan geleneksel Türk 
yemekleri tariflerinin yer aldığı yardımcı materyaldir.

Video Etkinlik Kitabı

Damak Tadı

Detaylı bilgi: magaza.yee.org.tr



Türkçe 
Yeterlik 
Sınavı (TYS)
TYS, Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşması ve yabancı 
öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla, Yunus Emre Enstitüsü 
tarafından geliştirilen bir dil yeterlik sınavıdır. Yılda 3 defa uluslararası ölçekte uygulanan 
sınavda başarılı olan adaylar, Türkiye’de eğitim alma hakkı kazandıklarında hazırlık sınıfı 
okumaktan muaf tutulmakta ve iş başvurularında büyük avantaj elde etmektedirler.

Detaylı bilgi : tys.yee.org.tr





Bilimsel 
Toplantılar
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkı sağlamak ve bu alandaki bilgiyi düzenli hâle 
getirerek kullanıcıların istifadesine sunmak için Yunus Emre Enstitüsü çeşitli konferans, 
sempozyum ve çalıştaylar düzenlemektedir.  Enstitü, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi 
alanında üniversiteler ile iş birliği yaparak Türkçe öğretimi, iki dillilik, dil-kültür ilişkisi, 
Türkçenin yaygınlaştırılması gibi konularda bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmakta ya da 
destek olmaktadır.



Eğitimcilerin 
Eğitimi
Yunus Emre Enstitüsü, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yetişmiş eleman 
ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli öğretmen yetiştirme programları düzenlemektedir. 

Enstitünün gerçekleştirdiği programlardan bazıları:
• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programları
• Yabancı Türkologlara Yönelik Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programları
• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitim Seminerleri
• Kültürlerarası İntibak Programları
• Hizmet İçi Eğitim Programları



Yabancı
Öğrenci 
Sınavları (YÖS)
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak 
isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için 
başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Enstitü, anlaşmalı olduğu üniversitelerin yurt 
dışında yapacakları Yabancı Öğrenci Sınavlarının koordinasyonunu sağlayarak sınavların 
uygun koşullarda, güvenilir ortamlarda gerçekleşmesine katkı sunmaktadır.



Türkoloji 
Projesi
Türkoloji Projesi kapsamında 42 ülkede 80’e yakın üniversite ile “Türkoloji Projesi İş birliği 
Protokolü” imzalanmıştır. Protokol kapsamında, bahse konu üniversitelerin Türkoloji bölümlerine 
öğretim elemanı, kütüphane ve materyal desteği sağlanarak Türkçenin yaygınlaştırılması ve 
üniversitelerdeki Türkoloji bölümlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.



100 Türkiye 
Kütüphanesi 
Projesi
Türkiye’nin dinamik ve vizyoner dış politikasının etkisiyle dünya genelinde Türkiye’ye 
ve Türkiye çalışmalarına olan ilgi artmıştır. Bu bağlamda, dünyanın çeşitli yerlerinde 
Türkiye hakkında bilgi edinmek isteyen araştırmacılara ve okuyuculara hizmet edecek 
kütüphanelere ihtiyaç duyulmaktadır. 100 Türkiye kütüphanesi projesiyle Türkiye’nin, Türk 
dili, tarihi, kültürü  ve sanatının tanıtılması; Türkiye’nin diğer ülkelerle dostluğunun ve 
kültürel alışverişinin geliştirilmesi; bu alanda üretilmiş olan bilgi ve belgelerin kamuoyu ile 
paylaşılması çalışmaları kapsamında, yurtdışında Türkiye hakkında yapılacak araştırmalara 
kaynak oluşturmak amaçlanmaktadır. 

Proje, Ziraat Bankasının desteğiyle yürütülmektedir.





Yardımcı
Kaynaklar

2009 yılından bugüne yurt dışındaki merkezlerimiz aracılığıyla düzenlenen Türkçe kurslarının yanı 
sıra Enstitünün girişimleri ve destekleriyle Türkçenin yurt dışındaki devlet okullarında seçmeli ve 
zorunlu ikinci yabancı dil olarak öğretimi ve yurt dışındaki Türkoloji Bölümlerindeki Türkçe dersleri 
kapsamında yaklaşık 100.000 kişi Türkçe öğrenmiştir.

Sertifikalı
Eğitmenler

Tematik
Dil Afişleri

8-16
Kişilik

Sınıflar

Etkileşimli
Tahtalar

En Az 30m²
Sınıflar

Hedef Kitleye
Uygun Ders

Materyali

U Düzeni
Sınıflar

DÜNYAYA TÜRKÇE ÖĞRETİYORUZ

40 ÜLKE 50 MERKEZ

ÇAĞDAŞ YÖNTEMLERLE TÜRKÇE ÖĞRETİYORUZ!
Yunus Emre Enstitüsü olarak, bir dünya dili olan Türkçeyi uluslararası alanda yabancı dil olarak öğret-
mekte; bu kapsamda öğrencilerin ihtiyaçları ve çağdaş yöntemler ışığında ders araç ve gereçleri hazır-
lamaktayız. 



Notlar



Notlar


