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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam1 

MADDE 1 — (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye'yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü 

ve sanatını tanıtmak, Türkiye’nin diğer ülkeler ile dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini 

artırmak, bununla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak, 

Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek, 

Türkiye’de Yunus Emre (...)(1) Enstitüsü ve yurt dışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri 

açmak için merkezi Ankara’da olan Yunus Emre Vakfının kurulmasına ilişkin esas ve usûlleri 

belirlemektir. 

 

Tanımlar 

MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen; 

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, 

b) (Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.) Başkanlık: Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti 

Başkanlığını, 

c) Enstitü: Bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim ile bilimsel 

araştırma ve uygulama yapan Vakfa bağlı kuruluşu, 

ç) Kültür Merkezi: Vakfın amaçlarını, her türlü tanıtım, kültür, sanat, eğitim ve sosyal 

faaliyetleri gerçekleştirmek için yurt dışında Vakfa bağlı olarak kurulan ve Yunus Emre Türk 

Kültür Merkezi olarak isimlendirilecek birimleri, 

d) Mütevelli Heyet: Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyetini, 

e) Onur Kurulu: Kültür Merkezinin bulunduğu şehirde tanınmış Türk ve yabancı iş 

adamları, bilim adamları, sanatçılar gibi Kültür Merkezine ve kültürel alışverişe katkıda 

bulunacak kişilerden oluşan kurulu, 

f) Vakıf: Yunus Emre Vakfını, 

g) Yönetim Kurulu: Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.  

 

                                                           
1 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nin 81 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan 

“Araştırma” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, daha sonra bu hüküm 12/7/2013 tarihli ve 28705 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 17/1/2013 tarihli ve E.: 2011/143, K.: 2013/18 sayılı Kararı 

ile iptal edilmiştir. 



İKİNCİ BÖLÜM 

Vakfın Amaçları ve Organları 

Vakfın amaçları  

MADDE 3 – (1) Vakfın amaçları şunlardır: 

a) Türkiye'yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, Türkiye’nin 

diğer ülkeler ile dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini artırmak için yurt dışında kültür 

merkezleri kurulmasını ve işletilmesini sağlamak. 

b) Türkiye, kültürel mirası, Türk dili, kültürü ve sanatı konularında yurt dışında ücretli veya 

ücretsiz eğitim vermek veya verdirmek, bu alanlarda sertifika vermek, verilmesini sağlamak. 

c) Türkiye, kültürel miras, Türk dili, kültürü ve sanatına ilişkin yurt içi ve yurt dışındaki 

bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak için araştırmalar, etkinlikler yapmak veya 

yaptırmak, yurt içinde ve yurt dışındaki üniversite ve sivil toplum örgütleri, ilgili diğer gerçek 

ve tüzel kişiler ile ortak projeler yürütmek ve yazılı ve görsel medyada süreli veya süresiz 

yayınlar yapmak veya yaptırmak. 

ç) Yurt dışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

d) Yurt içi ve yurt dışında bu Kanunun amacını gerçekleştirmek için araştırma-

geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapmak, toplanan 

bilgileri dünyanın istifadesine sunmak, tanıtma büroları, enstitü ve dokümantasyon merkezleri 

kurmak. 

e) Türkiye'yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmaya ilişkin 

etkinlikler hakkında yurt içinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi, katılımın sağlanması ve 

yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 

f) Bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek için; Vakfa ve kuruluşlarına sivil toplum 

örgütlerinin ve üniversitelerin katılımını sağlamak, kültür, sanat, eğitim alanlarında kurulmuş 

vakıflarla veya derneklerle işbirliği yapmak, bu alandaki akademik çalışmalara aynî veya malî 

destek sağlamak. 

g) Türk dilinin, kültürünün ve sanatının tanıtımına ilişkin yarışmalar düzenlemek ve 

ödüller vermek. 

ğ) Kültür Merkezlerinin kurulmadığı yerlerde bu Kanunun amaçlarının gerçekleşmesi 

için yurt dışında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışmalar 

yürütmek. 

(2) Vakıf tarafından yurt dışında Kültür Merkezi açılan şehirlerde diğer kamu kurum ve 

kuruluşları aynı amaçla başka birimler oluşturamaz. 

(3) Vakfın yurt dışındaki ilişkileri bakımından 8/6/1984 tarihli ve 227 sayılı Vakıflar 

Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü 

maddesi uyarınca Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü yeterli sayılır, İçişleri Bakanlığının izni 

aranmaz. 

 



Organlar 

MADDE 4 – (1) Vakıf aşağıdaki organlardan oluşur: 

a) (Değişik: 6/12/2017 – 7063/8 md.) Mütevelli Heyet: Mütevelli Heyet, Vakfın karar 

organıdır. Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı 

Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı heyetin tabii 

üyeleridir. Heyetin tabii üyeleri dışında; Cumhurbaşkanı tarafından seçilen beş kişi ve Türkiye 

Maarif Vakfı tarafından kendi mütevelli heyeti üyeleri arasından seçilen bir kişi üç yıl süreyle 

Mütevelli Heyet üyeliğini yürütür. Kültür ve Turizm Bakanı, Mütevelli Heyetin başkanı; Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, başkan vekilidir. Mütevelli Heyet, başkanın ya da başkan 

vekilinin daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla yılda en az iki 

defa toplanır. 

b) (Değişik: 6/12/2017 – 7063/8 md.) Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, Vakfın icra 

organıdır. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve 

Kültürel İlişkiler Genel Müdürü Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir. Ayrıca, üniversitelerin 

Türkçe dil öğretim merkezleri başkanları arasından Mütevelli Heyetin seçeceği bir kişi, eğitim, 

kültür ve sanat alanında faaliyette bulunan ve Cumhurbaşkanınca kamu yararına faaliyet 

gösterdiği kabul edilmiş dernek veya vergi muafiyeti tanınmış vakıfların üyeleri arasından 

Mütevelli Heyetin seçeceği bir kişi, uluslararası ilişkiler, iletişim, kültür, sanat ve Türk dili 

alanında çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasından Mütevelli Heyetin seçeceği bir kişi üç yıl 

süreyle Yönetim Kurulu üyeliğini yürütür. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Yönetim Kurulunun 

başkanıdır. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlasının 

katılımıyla ayda en az bir defa toplanır.2 

c) Denetleme Kurulu: Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından 

görevlendirilecek birer üye ile iktidar ve ana muhalefet partisi tarafından üç yıl süreyle 

seçilecek birer üyeden oluşur. Maliye Bakanlığı temsilcisi Denetleme Kurulunun başkanıdır. 

ç) Danışma Kurulu: Vakfın danışma organı olup, yılda bir kez toplanarak Vakfın bir 

önceki yıl yaptıklarını değerlendirir ve bir sonraki yıl için önerilerde bulunur. Bakanlık 

Müsteşarı, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulunun seçilmiş üyeleri, Başbakanlık Tanıtma 

Fonu Genel Sekreteri, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Basın Yayın ve 

Enformasyon Genel Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi, Danışma Kurulunun tabii 

üyeleridir. Ayrıca, İşçi Sendikaları Konfederasyonlarının seçeceği birer kişi, İşveren 

Sendikaları Konfederasyonunun seçeceği üç kişi kültür, sanat, Türk dili ve edebiyatı alanında 

görev yapan öğretim üyeleri arasından Vakıf Yönetim Kurulunca seçilecek on kişi ile Türk dili, 

kültürü ve sanatı alanındaki yazar ve düşünürler arasından Vakıf Yönetim Kurulunun seçeceği 

beş kişi üç yıl süre ile Danışma Kurulu üyeliğini yürütür. Bakanlık müsteşarı Danışma 

Kurulunun başkanıdır. 

                                                           
2 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 158 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Bakanlar Kurulunca” 

ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. 



(2) Birinci fıkra uyarınca seçimle görevlendirilecek üyeliklerin boşalmasından altı ay 

önce Bakanlık Resmî Gazetede duyuruda bulunur. Seçimi yapacak merciler asıl ve aynı sayıda 

yedek üyeyi yedek sıralamasını da belirterek kararlarını ilanı takibeden üç ay içerisinde 

Bakanlığa bildirir. Bakanlık onbeş gün içerisinde ilgililere tebligat yapar. Bir kişi birden fazla 

organda asıl veya yedek üye olamaz. Asıl üyeliğin süresinden önce boşalması durumunda, 

onbeş gün içerisinde, yedek üyelere beş gün süre verilerek göreve başlamaları yedek sırasına 

göre Vakıf Yönetim Kurulu Başkanınca bildirilir. Süresinde göreve başlamayan yedek üye 

çekilmiş sayılır ve bir sonrakine tebligat yapılır, yedek üyeler asıl üyeden kalan süreyi 

tamamlar. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili esas ve usûller Bakanlıkça belirlenir. 

 

Kültür merkezi koordinasyon kurulları  

MADDE 5 – (Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.) 

(1) Kültür Merkezi koordinasyon kurulları, Kültür Merkezlerinin bulunduğu ülkelerdeki 

büyükelçinin veya temsilcisinin başkanlığında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı temsilcisi, Kültür ve Tanıtma Müşaviri ile Eğitim Müşaviri, ilgili Kültür Merkezi 

müdürü, Kültür Merkezinin kurulduğu şehirde veya ülkede yaşayan tanınmış Türk işadamları, 

bilim adamları, kültür ve sanat adamları arasında Yönetim Kurulunun üç yıl için seçeceği üç 

üyeden oluşur. Başkentler dışında kurulan Kültür Merkezlerinin koordinasyon kurulu 

toplantılarına varsa o şehirdeki Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de üye olarak katılır. Kararlarını 

oy çokluğu ile alır. Görevleri şunlardır: 

a) Kültür Merkezinin bulunduğu ülkenin özellikleri dikkate alınarak yerinin 

belirlenmesi, çalıştırılacak sözleşmeli personelin ve Kültür Merkezi müdürünün seçimi, 

bütçesi, yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi hususunda Enstitüye önerilerde bulunmak. 

b) Kültür Merkezinin faaliyetlerini desteklemek, tanıtmak; Vakfın kuruluş amacıyla, 

bulunulan ülkenin mevzuatıyla veya ülke menfaatleriyle bağdaşmayan herhangi bir eylem veya 

faaliyetin varlığının tespiti durumunda, durdurulması için gereken acil önlemleri almak ve 

Enstitüyü durumdan haberdar etmek. 

c) Onur Kurulunun oluşumu ve etkin olarak çalışması için gerekli işbirliği ve çalışmaları 

yapmak. 

ç) Enstitü tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Kültür Merkezinin 

yönetimine destek sağlamak. 

d) Kültür Merkezinin yönetimi için bulunduğu ülke mevzuatına uygun olarak kuruluş 

işlemlerini yürütmek, denetimi konularında Enstitü ile iş birliği sağlamak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gelirler ve Muafiyetler 

Gelirler 

MADDE 6 – (1) Vakfın gelirleri şunlardır: 

a) Vakfın yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler. 



b) Genel Bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca aktarılacak miktarlar. 

c) Her türlü yardım ve bağışlar. 

ç) Vakfa ait taşınmazların gelirleri. 

d) Enstitü ve iktisadî işletmelerden elde edilecek gelirler.  

e) Diğer gelirler. 

(2) Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek ve yurt dışındaki Kültür Merkezlerinin işleyişini 

sağlamak için enstitü, iktisadî işletme veya sermaye şirketi kurabilir. 

 

Muafiyetler 

MADDE 7 – (1) Vakıf ve Vakıf tarafından kurulacak Kültür Merkezleri ile enstitüler; 

a) Kurumlar Vergisinden (iktisadî işletmeler hariç), 

b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisinden, 

c) Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ile yapacakları tüm muameleleri her türlü 

vergi, resim ve harçtan,  

ç) Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakıflardan tahsil edilen teftiş ve denetleme 

masraflarına katılma paylarından,  

muaftır. 

(2) Vakıf, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan 

vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanır.3 

(3) Vakfa ve Enstitüye yapılacak bağış ve yardımlar Gelir ve Kurumlar Vergisi 

matrahından indirilebilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yurt dışında görevlendirilen Vakıf personeli  

EK MADDE 1- (Ek:6/12/2017 – 7063/9 md.) 

(1) Vakıf tarafından yurt dışında görevlendirilen Vakıf personeli, Yunus Emre Enstitüsü 

Başkanlığının görevlendirme yazısını pasaport vermeye yetkili idareye ibraz etmek suretiyle 

15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi kapsamındaki 

Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmî vazife ile dış memleketlere 

gönderilenlere ya da dış memleketlerde vazifeye alınanlara tanınan haklardan faydalanır. 

 

Vakfın kuruluş işlemleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 

içerisinde Vakfın kuruluşu, Vakıf resmî senedi ve Vakfın Türk Medenî Kanunu hükümlerine 

göre tesciline ilişkin işlemler Bakanlıkça sonuçlandırılır. 

                                                           
3 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 158 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” 

ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. 



(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Vakfın kuruluş 

işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Vakfa aktarılmak üzere 

Bakanlığa, Tanıtma Fonundan bir milyon Yeni Türk Lirası aktarılır. 

 

Devir 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Vakfın kurulmasından sonra, Vakıf tarafından Kültür 

Merkezlerinin kurulduğu yerlerde kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, bu Kanunun 

amaçlarına uygun faaliyet gösteren birimler, araç ve gereçleri, alacak ve borçları ile birlikte bu 

ülkede faaliyet göstermek üzere Vakıf tarafından kurulan Kültür Merkezlerine devredilir. 

Devredilen birimlere ait taşınmazlar ise Vakıf tarafından kurulan Kültür Merkezlerinin bedelsiz 

kullanımına bırakılır. Devir işlemlerine ilişkin esas ve usûller ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile 

Bakanlık arasında belirlenir. 

(2) Bu birimlerde sözleşmeli veya işçi olarak çalışan personelin tüm yasal hakları 

ödenmek suretiyle sözleşmeleri sona erdirilir.  

 

Görevi sona eren üyeler  

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 6/12/2017-7063/10 md.) 

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan Mütevelli Heyetin ve 

Yönetim Kurulunun seçimle görevlendirilen üyelerinin görevleri başka bir işleme gerek 

kalmaksızın sona erer. 

 

Yürürlük 

MADDE 8 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 9 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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