
 
 

A. Ödüller Hakkında 
 
Türk dili, kültürü ve medeniyetinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre; şiirlerinde 
insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlemiş ve 
şiirleriyle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa seslenmiştir. Yunus, “yetmiş iki 
millete bir göz ile bakmak” ilkesi ve gelenekten devraldığı hikmetle insanları ortak değerler 
etrafında birleştirerek çağını aşmış; tüm zamanlara ve mekânlara hitap eden bir şair olmayı 
başarmıştır.  
 
“Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü”, 2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri 
arasına alınmış; Yunus Emre’nin dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi 
maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021’in “Bizim Yunus Yılı” olarak 
anılması, Yunus Emre’nin mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle 
bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla “Dünya Dili Türkçe” adıyla yurt genelinde ve 
yurt dışında büyük bir kampanya başlatılmıştır. 
 
Yunus Emre Enstitüsü, “Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri” vasıtasıyla Türk 
milletine ait değerleri Türkçeyle tanıtmayı şiar edinmiş insanları ve gün yüzüne çıkarılmayı 
bekleyen nitelikli eserleri dünya kamuoyuyla paylaşmayı hedeflemektedir. 
  
B. Ödüllerin Amacı 
 
1. Dünyanın herhangi bir yerinde Türkçe ve Türk kültürüne hizmet amacıyla yapılan çalışmalardan 
haberdar olmak ve bunları uluslararası alanda tanıtmak; gelecekte de benzer çalışmaların 
yapılmasını teşvik etmek, 
2. Türkçe ve Türk kültürü vasıtasıyla insanlar, toplumlar ve ülkeler arasında dostluk bağı kurmak 
ve geliştirmek, 
3. Tarih boyunca dünyanın dört bir yanına dostluk eli uzatan Türklere ait değerleri uluslararası 
alanda tanıtmak, 
4. Dünyanın herhangi bir yerinde Türkçeyi tanıtmak, Türkçe bilincini yaşatmak için çaba gösteren 
insanların hikâyelerini kamuoyu ile paylaşarak rol modeller oluşturmak,  
5. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine katkı sağlayacak projelerin oluşturulmasına ve 
uygulanmasına katkı sağlamak, 
6. Yunus Emre Enstitüsünün ve faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak, 
7. Gelecek nesillerin hoşgörü ve barış dili olan Türkçeyle ve bu dilde verilen eserlerle tanışmasını 
sağlamak. 
 
C. Tanımlar 
 
Ödüller: Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödüllerini, 
Enstitü: Yunus Emre Enstitüsünü, 
Aday/lar: Ödüller’e aday olan veya gösterilen kişi, kurum ve kuruluşları, 
Aday gösteren/ler: Ödüller’e aday gösteren kurum ve kuruluşları, 
Ön Kurul: Ödüller için ön değerlendirmeyi yapacak kurulu, 
Değerlendirme Kurulu: Ödül almaya hak kazanan Adaylar’ı belirleyecek kurulu ifade eder. 
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Ç. Ödüller İçin Değerlendirmeye Alınacak Eser/Faaliyet Türleri 
 
Türk dili, edebiyatı, tarihi, kültürü, sanatı ve düşüncesi sahasında; 
1. Bilimsel yayın, 
2. Telif eser, 
3. Çeviri eser, 
4. Sanat eseri, 
5. Dijital ortamda üretilmiş ürün ve faaliyetler, 
6. Farkındalık oluşturmaya yönelik özgün faaliyetler. 
 

D. Ödüller İçin Aday Gösterme Ölçütleri 
 

1. Türk dili, edebiyatı, tarihi, kültürü, sanatı, düşüncesi üzerine son 5 yıl içerisinde uluslararası atıf 
indeksli bir dergide yayımlanmış makalesi veya son 10 yıl içerisinde yayımlanmış kitabı bulunan 
akademisyenler, 

2. Türkçenin kendine has söyleyiş ve inceliklerini, zenginliğini kaleme aldığı edebî eserleriyle 
ortaya koyan şair ve yazarlar, 

3. Son 10 yıl içinde Türk edebiyatına ait eserlerin tercümesini yapan çevirmenler veya yayınevleri, 
4. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında son 5 yılda tamamlanmış proje, hazırlanmış basılı veya 

dijital materyal ile öğretim sürecine ilişkin farklı uygulamalarıyla (yöntem, teknik vb.) kişi, 
kurum ve kuruluşlar, 

5. Türkiye’ye ait değerleri görsel sanatlar (seramik, resim, hat, minyatür, tezhip, heykel, tasarım, 
fotoğrafçılık, çini vb.) vasıtasıyla farklı kültürlerle buluşturan sanatçılar, 

6. Türkiye’ye ait değerleri müzik vasıtasıyla farklı kültürlerle buluşturan sanatçılar (besteci, 
yorumcu), 

7. Çeşitli etkinliklerle Türkçenin kullanımı ve yaygınlaşmasına katkı sağlayan kişi ve kurum ve 
kuruluşlar,  

8. Türk dili, edebiyatı, tarihi, kültürü, sanatı, düşüncesi ile Türkiye’nin tanıtılmasına katkı sağlayan 
internet sayfası, sosyal medya hesabı (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Youtube kanalı 
vb.) oluşturan; dijital oyun, mobil uygulama, dijital içerik vb. üreten kişi, kurum veya kuruluşlar.  

 
E. Ödüller İçin Kimler Aday Gösterebilir veya Olabilir? 
 
1. Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri ve yurt dışı temsilcilikleri ile dünyanın herhangi 
bir yerinde Türkçe ve Türk kültürüne dair çalışmalara tanıklık eden kurum ve kuruluşlar söz konusu 
ödüller için aday gösterebilir. 
2. Türkçe ve Türk kültürüyle ilgili çalışması bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar ödüller için aday 
olabilir. 
 
F. Ödüller İçin Başvuru Şartnamesi 
 
1. Ödüller’in ilan metninde belirtilen saha, tür ve kıstaslar dışındaki eserlerin/faaliyetlerin sahibi 
olan Adaylar değerlendirmeye alınmaz. Ödüller’e başvuran veya aday gösterilen Adaylar’ın işbu 
yönergenin Ç başlığında yer alan saha ve türlerin en az birer tanesinde eser/faaliyet üretmiş ve 
bunun yanı sıra D başlığındaki koşullardan en az birini sağlamış olmaları zorunludur. 
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2. Ödüller’in başvurusunda “aday olma” söz konusuysa sadece Aday’ın; “aday gösterme” söz 
konusu ise hem Aday’ın hem de Aday Gösteren’in rızası olmak zorundadır. Adaylar tarafından 
Enstitü’ye ulaştırılan tüm bilgilerin doğruluğundan Adaylar; Aday Gösterenler tarafından 
Enstitü’ye ulaştırılan tüm bilgilerin doğruluğundan ise Adaylar ve Aday Gösterenler birlikte 
sorumludur. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk Aday’ı ya da Aday Gösteren’i 
bağlar. İletişim bilgilerinden kaynaklanan bir eksiklik nedeniyle kendisiyle iletişime geçilemeyen 
Aday/Aday Gösteren, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 
3. Adaylar’ın eserleri/faaliyetleri üzerinde üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali 
iddiası Adaylar’ın sorumluluğundadır. Adaylar, -özellikle- eserlerin üzerindeki tüm fikrî mülkiyet 
haklarının da sahibi olduğunu, bu eserlerin sunulmasına ve eser ile alakalı fikrî mülkiyet haklarının 
devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu ve herhangi bir üçüncü kişi/kurum/kuruluş 
vb.nin fikrî mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini, bu eserlerin ortaya 
çıkmasıyla yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini 
ve/veya lekelemediğini, içeriğin herhangi bir şekilde suç teşkil edecek unsurlar içermediğini ve 
kişisel bilgilerin ihlali kapsamına girmediğini teyit ve taahhüt etmektedir. Söz konusu iddiaların 
ispatı hâlinde her türlü cezai ve hukuki sorumluluk adaylara aittir. Ödül alan Adaylar arasından bu 
beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilenlerden, kazandıkları ödül geri alınır.  
4. Ödüller’e gönderilen eserlerde/faaliyetlerde, daha sonra, ortaya çıkacak suç unsurlarından Enstitü 
ve Ödüller’e destek veren kişi, kurum ve kuruluşların herhangi bir hukuki sorumluluğu 
bulunmamaktadır. Bunlarla ilgili her türlü hukuki sorumluluk Adaylara aittir.  
5. Enstitü, ticari amaç gözetmeksizin, Enstitü veya Ödüller’in tanıtımı amacıyla Adayların 
eserlerine/faaliyetlerine ilişkin bilgi, belge, fotoğraf, video vb. materyallerin küçük kesitlerini, 
münferit olarak veya başka bir eserin içerisinde farklı mecralarda (fiziki ortamlar, radyo, televizyon, 
internet vs.) kullanma hakkına sahiptir. Eser sahipleri, söz konusu kısıtlı kullanımlar için 
Enstitü’den telif ücreti ve başka bir isim altında ileriye yönelik ve süresiz olarak ücret talep edemez. 
Ayrıca Adaylar ve Aday Gösterenler, bu hususlarda herhangi bir hak ve alacak iddia edemez ve bu 
hususlara ilişkin ileride herhangi bir nedenle dava açamaz. 
6. Adaylar’ın/Aday Gösterenler’in, Ödüller’in şartnamesini okuyup onayladıkları kabul edilir.  
Adaylar/Aday Gösterenler, başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurup Enstitü tarafından ilgili 
yerlerde istenilen şekilde bilgi, görsel ve belgelerle birlikte yine Enstitü tarafından ilan edilecek 
dijital adrese en geç 15 Ekim 2021 günü TSİ (Türkiye saati ile) 17.00’ye kadar yüklemek 
zorundadır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların/Aday 
Gösterenler’in söz konusu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe 
hâlinde, Enstitü’nün Adayların eserlerini/faaliyetlerini Ödüller’in dışında tutma hakkı saklıdır.  
7. Adaylar/Aday Gösterenler, eserlerini/faaliyetleri değerlendirme, test etme, kabul etme ve 
ödüllendirip ödüllendirmeme konusunda tam yetkinin Enstitü’ye ait olduğunu kabul etmiş olur. 
Adaylar/Aday Gösterenler, herhangi bir anlaşmazlık durumunda Enstitü tarafından açılabilecek 
bütün maddi ve manevi tazminat davaları için Ankara Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu kabul 
etmiş sayılırlar. 
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8. Ödüller’e başvuran veya aday gösterilen Adayın, Ödüller’in değerlerdirme süreci devam ederken 
vefatı hâlinde ilgili para ödülü Adayın varis/lerine verilir ve varis/leri Aday’a dair işbu şartnamede 
yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılır. 
9. Adaylar/Aday Gösterenler, Ödüller’e başvuru yapması hâlinde 6698 sayılı yasa kapsamından 
haberdar olduğunu ve kişisel verilerini kendi rızası ve onayı ile Enstitü ile paylaştığını kabul etmiş 
olur. Söz konusu kişisel veriler Kişisel Verilen Korunması Kanuna uygun olarak Enstitü tarafından 
muhafaza edilecektir. Adaylar, sonuçlar ilan edildikten sonra Enstitü’ye başvurarak kişisel 
verilerinin silinmesini/imhasını talep edebilirler.  
10. İşbu 10 maddelik başvuru şartnamesinde yer almayan hususlarda takdir yetkisi Enstitü’ye aittir. 
Ödüller’e başvuran tüm Adaylar/Aday Gösterenler şartnamede yazan hükümleri kabul etmiş sayılır. 
 
G. Değerlendirme  
 
1. İşbu yönergenin Ç başlığında yer alan saha ve türlerin en az birer tanesinde eser/faaliyet üretmiş 
ve bunun yanı sıra D başlığındaki koşullardan en az birini sağlamış Adaylar, Ödüller’e başvurabilir. 
2. Başvuru koşullarını sağlayan Adaylar, Enstitü tarafından Ön Kurul’a sunulacaktır.  
3.Ön Kurul, Enstitü tarafından başvurusu kabul edilen Adaylar’ı ön değerlendirmeye alacak ve 
aralarından en iyi nitelikleri taşıdığı kabul gören Adaylar, ödül sahiplerinin belirlenmesi amacıyla 
Değerlendirme Kurulu’na sunulacaktır.  
4. Değerlendirme Kurulu, son değerlendirmeye kalan Adaylar arasından Ödüller’e hak kazananları 
belirleyecektir. 
5. Ödül sahipleri 15 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek özel gecede davetliler huzurunda 
açıklanacak ve kendilerine para ödülleri takdim edilecektir. 
 
Ğ. Para Ödülü 
 
Yapılan başvurular neticesinde Türkçe ve Türk kültürüne katkı çerçevesinde ürettikleri eserler veya 
yaptıkları faaliyetler dolayısıyla değerlendirmeye alınan ve Değerlendirme Kurulu tarafından 
belirlenerek ödülleri almaya hak kazanan kişi, kurum ve kuruluşlara eserlerinin/faaliyetlerinin 
niteliği kapsamında para ödülü olan 70.000 USD (yetmiş bin Amerikan doları) paylaştırılacaktır. 
 
H. Takvim 
 
Başvuru Tarihleri: 1 Temmuz-15 Ekim 2021 
Ön Değerlendirme:  16 Ekim-30 Ekim 2021 
Ödül Sahiplerinin Belirlenmesi: 1-5 Kasım 2021 
Sonuçların İlanı ve Ödül Töreni: 15 Kasım 2021 
 
İlan edilen tarihlerde Enstitü’nün diğer faaliyetleriyle ilgili planlamalar veya mücbir sebeplerden 
dolayı değişiklik meydana gelebilir. Enstitü belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı 
tutar.  
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I. Başvuru İçin Gerekli Belgeler 
 
Tüm katılımcılar, Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödüllerine ait başvuru şartnamesini 
okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Buna ilaveten, katılımcılar aşağıda sıralanan bilgi, belge, fotoğraf, 
video vb. materyalleri başvuru esnasında Enstitü tarafından ilan edilecek dijital adrese yüklemek 
zorundadır.  
 
1. Başvuru formu 
2. Eser/ler veya faaliyet/ler hakkında detaylı bilgi, belge, fotoğraf, video vb. materyaller (Söz 
konusu materyaller Enstitü tarafından ilan edilecek dijital adrese doğrudan yüklenecek ayrıca 
başvuru formu içerisinde bu materyallerin indirme linki/ bağlantısı Enstitü ile paylaşılacaktır.) 
3. Enstitü, Adaylar’dan eserlerinin/faaliyetlerinin durumu ve kullanımıyla ilgili ilave bilgi, belge ile 
taahhütname isteyebilir.  

 
İ. İletişim Adresleri 
 
Yunus Emre Enstitüsü 
Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri  
İnternet sitesi: yee.org.tr  
Adres: Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi  
            Nu: 10 Kat: 1 Kızılay, Çankaya- Ankara/ Türkiye  
Telefon Numarası: +90 312 309 11 88   
E-posta Adresi: turkceodulleri@yee.org.tr 
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