


DÜNYA KÜLTÜR MİRASINDA TÜRKİYE – ARKEOLOJİ YAZ OKULU 

Yunus Emre Enstitüsü dünyanın farklı noktalarındaki kültür merkezleri ve irtibat noktalarında 
eğitim-öğretim çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel 
araştırmalara destek vermektedir. 

Bu kapsamda Enstitümüz, yurt dışında Türkiye’nin kültürel mirasının daha yakından tanıtılması 
amacıyla Dünya Kültür Mirasında Türkiye-Arkeoloji Yaz Okulu faaliyetini hayata 
geçirmiştir. Faaliyet kapsamında kültürel mirasa ve arkeolojiye meraklı üniversite 
öğrencilerinin Türkiye’nin kültürel mirasını yerinde tanıması hedeflenmektedir. İki hafta 
sürecek program çerçevesinde akademik seminerlerin yanı sıra kazı alanları ve müzelere 
ziyaretler gerçekleştirilecektir. Katılımcıların müthiş bir Türkiye deneyimi yaşayacağı 
programın ayrıntıları aşağıda sıralanmıştır.  

9. Tema ve konu  

Yaz Okulunda Türkiye’nin zengin arkeolojik mirasının işlenmesi öngörülmektedir.  

a) Seminerler ve atölye çalışmaları: Anadolu uygarlıklarının arkeoloji, tarih, mimari 
ve sanat tarihi açısından incelenmesi ve bunlar hakkında üniversite hocaları, kazı 
başkanları, alan uzmanları, müze müdürleri, vb. uzmanlar tarafından verilecek 
zengin içerikli seminerler 

b) Film ve belgesel gösterimleri: Kazı alanları ve ören yerleri için hazırlanan 
belgesellerin ve filmlerin gösterimi 

c) Saha gezileri: Troya, Efes, Göbeklitepe, Boğazköy-Hattuşa Ören Yerleri; Troya 
Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Zeugma, Şanlıurfa, Çorum ve Boğazköy 
Müzeleri gezileri; İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Kütüphanesi ziyareti 

d) Tarihi ve turistik şehir gezileri: Çanakkale, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara, 
Çorum, İstanbul gezileri 
 

10. Program tarihi ve Yeri 

Program 22 Temmuz - 04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Çanakkale, İzmir, Şanlıurfa, 
Gaziantep, Ankara, Çorum ve İstanbul’da gerçekleştirilecektir. 

11.  Hedef Kitle ve Katılımcı Şartları   

Programa; aşağıdaki niteliklerde ve her ülkeden sadece bir kişi kabul edilecektir. 
Programa bir sınıf oluşturacak şekilde 25 kişinin kabul edilmesi öngörülmektedir.  

a) En az B2 düzeyinde İngilizce bilmek 
b) Tercihen üniversitelerin 1. ya da 2. sınıflarında öğrenci olmak. 
c) Kültürel miras ve arkeolojiye ilgi duymak 
d) Üniversitelerin arkeoloji, kültürel antropoloji, sanat tarihi, tarih, halkbilim, 

coğrafya gibi sosyal bilimler alanlarında öğrenim görmek 
e) Seyahate engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak 
f) Kültürlerarası iletişime açık olmak 

 
12. Program Dili  



Program uluslararası katılımcı kitlesi göz önüne alınarak İngilizce yürütülecektir.  

13. Konaklama 

Üniversite veya kurum yurtlarında/misafirhanelerinde tek kişilik odalarda 
konaklanacaktır. 

14. Başvuru Tarihleri ve Yöntemi 
Başvurular 25 Mart – 25 Nisan 209 tarihleri arasında başvuru.yee.org.tr adresinden 
çevrimiçi olarak yapılacaktır. 
 

15. 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 

 
16. Burs kapsamında olmayan hizmetler: 

a) Kişisel seyahat sigortası 
b) Vize masrafları 
c) Kişisel harcamalar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





TURKEY IN THE WORLD CULTURAL HERITAGE -ARCHAEOLOGY SUMMER 
SCHOOL  

Along with educational activities, Yunus Emre Institute organizes art and culture events and 
supports scientific studies all around the globe through Yunus Emre Turkish Culture Centres 
and offices at various universities worldwide.  

In this scope, Yunus Emre Institute is organizing the Turkey’s Place in World Cultural 
Heritage – Archaeology Summer School as part of its thematic summer schools to present 
the world a deeper insight into Turkey’s cultural heritage. We hereby invite you to join this 
program to be attended by university students interested in cultural heritage and archaeology, 
where you will get the chance to gain astounding experience about Turkey’s cultural heritage 
through academic seminars and visits to archaeological sites and museums during the course of 
two weeks.  

9. Theme and subject  
e. Seminars and workshops: Seminars rich in content to be delivered by experts like 

academicians, archaeologists, museum directors etc. about Anatolian civilizations, 
their archaeology, history and the analysis of the same from the viewpoint of 
architecture and art history etc.  

f. Film and documentary screenings: Screening of documentaries and films about 
archaeological sites and excavation areas 

g. Field visits: Visits to the archaeological sites of Troy, Ephesus, Göbeklitepe, 
Boğazköy-Hattusa; Troy Museum, Anatolian Civilizations Museum, Zeugma, 
Şanlıurfa, Çorum and Boğazköy Museums; Istanbul Archaeology Museum & 
Library  

h. Historic and touristic sightseeing tours: Sightseeing tours to Çanakkale, Izmir, 
Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara, Çorum, and Istanbul.  
 

10. Date and Venue of the Program  
 The program will take place in Çanakkale, Izmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara, Çorum 
and İstanbul between July 22nd – August 04th, 2019. 
 

11. Target Group and Participation Conditions  
Only one person per country will be admitted to the program. 25 people will be accepted 
in total who will constitute a single class from among those meeting the requirements 
below.  
 
h) Good command of English (at least B2)  
i) Should be between 18-35 years of age  
j) Should be open to intercultural dialogue 
k) Should have a genuine interest in cultural heritage and archaeology 
l) Should be studying/have studied a social science such as archaeology, culture 

studies, history, geography, cultural anthropology, folklore, art history, etc.  
m) Should preferably a freshman or sophomore at the university level  



n) Should have no health problems that could impede traveling 
 

12. Program Language  
Medium of instruction and communication in the programme will be English, due to the 
international participation.  
 

13. Accommodation 
Single rooms at dormitories/guesthouses of universities or other public institutions.  
 

14. Date and Method of Application  
Applications shall be made online at the address basvuru.yee.org.tr between March 
27th – April 25th, 2019. 
 

15. Scholarship covers the following: 
International and local transportation 
Accommodation 
Three meals a day  
Course material  
Museum fees  
Guidance 
 

16. Scholarship does not cover the following: 
Personal travel insurance 
Visa costs  
Personal expenditures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




