TÜRK EDEBİYATI YAZ OKULU
Yunus Emre Enstitüsü dünyanın farklı noktalarındaki kültür merkezleri ve irtibat noktalarında
eğitim-öğretim çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte ve bilimsel
araştırmalara destek vermektedir.
Bu kapsamda Enstitümüz, Türk edebiyatının daha yakından tanınması amacıyla Türk Edebiyatı
Yaz Okulu faaliyeti düzenlemektedir. İstanbul’da düzenlenecek olan yaz okulu kapsamında
katılımcılar Türk edebiyatının seçkin yazarları ve şairleriyle bir araya gelecek ve muhtelif
seminerler, dersler ve atölyeler aracılığıyla farklı edebi türleri ve eserleri tanıma fırsatı
yakalayacaktır. Siz de Türk yazar ve şairlerle tanışmak ve Türk edebiyatının ilham aldığı
mekânları yerinde yaşamak istiyorsanız sizi bu yaz İstanbul’a bekliyoruz.
1. Tema ve konu
Yaz Okulunda Türk edebiyatının işlenmesi öngörülmektedir.
a) Seminerler ve atölye çalışmaları: Türk edebiyatı, türleri, tarihi hakkında uzmanlar
tarafından verilecek zengin içerikli seminerler; yazarlar, şairler, akademisyenlerle
buluşmalar; okuma ve çeviri atölyeleri vs.
b) Saha gezileri: Gülhane Parkı Alay Köşkünde seminerler, Ahmet Hamdi Tanpınar
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sait Faik Abasıyanık Müze Evi, Masumiyet
Müzesi, edebiyat müzeleri, şair ve yazarların anı evleri, yayınevleri, kütüphane
gezileri
c) Türkiye’nin Çeviri ve Yayım Destek Programı (TEDA)’yı yakından tanıma fırsatı.
d) Dünyanın en çok ziyaret edilen ve en önemli şehirlerinden olan İstanbul’u yakından
tanıma şansı
2. Program tarihi ve Yeri
Program 22 Temmuz - 04 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul’da tarihi yarımadada
gerçekleştirilecektir.
3.

Hedef Kitle ve Katılımcı Şartları
Programa; aşağıdaki niteliklerde ve her ülkeden sadece bir kişi kabul edilecektir.
Etkinlik kapsamında bir sınıf oluşturulması için 25 kişinin kabul edilmesi
öngörülmektedir.
a)
b)
c)
d)

18-35 yaş aralığında olmak
En az B2 düzeyinde Türkçe bilmek
Türk edebiyatına yakın ilgi duymak
Türkoloji, Türkiye çalışmaları, Osmanlı çalışmaları, Güneydoğu Avrupa
çalışmaları, vb. alanlarda öğrenci, mezun ya da akademisyen olmak ya da adayı
olmak
e) Tercihen Türkçe tercüme yapmak, mesela film veya kitap çevirisi yapmak
f) Seyahat için herhangi bir sağlık sorunu olmamak
g) Kültürlerarası iletişime açık olmak
4. Program Dili

Program dili Türkçe olacaktır.
5. Konaklama
Üniversite veya
konaklanacaktır.

kurum

yurtlarında/misafirhanelerinde

tek

kişilik

odalarda

6. Başvuru Tarihleri ve Yöntemi
Başvurular 25 Mart – 25 Nisan 209 tarihleri arasında başvuru.yee.org.tr adresinden
çevrimiçi olarak yapılacaktır.
7. Bursa dâhil olan hizmetler:
a) Uluslararası ve yerel ulaşım
b) Konaklama
c) Üç öğün yemek
d) Ders materyali
e) Müze-ören yeri giriş ücretleri
f) Rehberlik
8. Burs kapsamında olmayan hizmetler:
a) Kişisel seyahat sigortası
b) Vize masrafları
c) Kişisel harcamalar

