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Uluslararası Genç Derneği'nin İstanbul Bilimler Akademisi (İBA)'nın destekleriyle, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın katkılarıyla düzenlediği Uluslararası Öğrenciler Eğitim
Akademisi, Türkiye’de eğitim görmekte olan hazırlık sınıflarını tamamlamış lisans birinci, ikinci ve
üçüncü sınıf öğrencileri için akademik eğitimleri, tematik gezileri ve kültürel faaliyetleri içermektedir.
Bu akademide Türkiye'de yükseköğretim gören yabancı öğrenci lerin akademik, sosyal ve kültürel
donanımlarını güçlendirerek, kendi aralarında ve ülkemiz insanları ile sağlıklı bir iletişim ortamının
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye derslerini, Akademik Yazım ve İfade derslerini, Dil ve edebiyat,
Uluslarası İlişkiler, Tarih ve İ ktisat alanında seminerleri kapsayan program gezilerle ve ikramlarla
zenginleştirilmiş olup yerli, yabancı öğrencileri beklemektedir.
PROGRAMIN AMAÇLARI


Türkiye Burslusu öğrenciler ile ülkemiz arasında her alanda kalı
sahip olmak ve bu öğrencilerin

cı ve sürdürülebilir ilişkilere

toplumumuz ve kültürümüz ile olan manevi bağlarının

güçlendirilmesi,


Türkiye Bursları kapmasında ülkemizde eğitim görmekte olan öğrencilerin akademik, sosyal,
kültürel donanımlarının güçlendirmesi,



Türkiye Burslusu öğrencilerin Türkiye'deki eğitim süreçlerinde, ülkemize ve akademik ortama
intibaklarının sağlanması,,



Uluslararası öğrenciler ile Türk öğrenciler arasında iletişimlerin güçlendirilmesi,



Öğrencilerin öğrenim hayatlarında ve sosyal hayatta yaşadıkları sorunlarda destek olunması
amaçlanmaktadır.

AKADEMİ PROGRAMI İÇERİĞİ
A) Birinci Kademe Eğitim Programı
A.1)Bahar Dönemi Eğitim Programı


Programa katılacak öğrencilerin Türkiye'de Türkçe hazırlık eğitimlerini tamamlamış Lisans

birinci sınıf öğrencilerinden olması beklenmektedir.


Derslere %80 devam zorunluluğu vardır.



Derslere düzenli katılan ve sertifika almaya hak kazanan öğrencilere çeşitli hediyeler
verilecektir.



Program iki döneme ayrılmış olup Bahar dönemi 8 hafta, Güz dönemi 12 hafta olmak üzere
toplam 20 haftadır.



Derslerin dili Türkçe'dir. Dersler Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi "Haliç Yerleşkesi"nde
gerçekleştirilecektir.



Seminerler Cumartesi günleri13.00-15.00 arasında yapılacaktır.



Bahar döneminin takvimi aşağıdaki gibidir;

Bahar Dönemi
Seminer Haftası

Seminer İçerikleri

1.Hafta (2 Nisan Cumartesi)

Türkiyeatlası (fiziki,beşeri,idari,iktisadi, coğrafya)

2.Hafta (9 Nisan Cumartesi)

Türkiye'nin kültür ve sanat iklimi (kitap-müzik-resim-tiyatro-sinema vs )

3.Hafta (16 Nisan Cumartesi)

Tükiye'de gündelik yaşam (mutfak -giyim-ibadet- adab-ı muaşeret )

4.Hafta (30 Nisan Cumartesi)

Türkiye'de akademik hayat

5.Hafta (7 Mayıs Cumartesi)

Türkçe Yazım ve İfade

6.Hafta (14 Mayıs Cumartesi) Tükçe Yazım ve İfade
7.Hafta (21 Mayıs Cumartesi) Sunum ve Anlatım Teknikleri
8.Hafta (28 Mayıs Cumartesi) Sunum ve Anlatım Teknikleri

A.2)Gezi Programı





Türkiye'nin Tarihi Kültürel dokusuna uygun olarak düzenlenecek gezilerde öğrencilerin
İstanbul'daki mekanları uzman rehberler eşliğinde tanımaları ve ilk altı hafta aldıkları teorik
Türkiye eğitimlerinin bir nevi uygulamasının yapılması amaçlanmaktadır.
İlk 6 hafta yapılan eğitimler doğrultusunda Güz Dönemi'nin ilk 6 haftası gezi programına
ayrılmıştır. İstanbul içerisinde yapılacak tematik gezilerde şu içerikler olması planlanmaktadır;
Müzik gezileri, Bilim-Kültür Gezileri, Doğa Yürüyüşleri, Akademik Mekan gezileri, TicariEkonomik Merkez Gezileri.
Bu geziler 6 Hafta devam edecek olup öğrenciler ilgi alanlarına göre rehber hoca eşliğinde
ilgili mekanlara giderek programlara katılacaklardır.



Geziler sırasında öğrencilere aperatif yiyecek ikramlarında bulunulacaktır.
A.3)Güz Dönemi Eğitim Programı





Bahar dönemi içerisinde belirlenen konularda öğrencilerin yapması beklenen ülkelerini tanıtan
sunumlar eşliğinde 6 hafta boyunca (Eylül ve Ekim aylarında) öğrencilerin akademik sunum ve
Türkçe becerilerinin geliştirici aktiviteler yapılacaktır.
Güz Dönemi takvimi aşağıdaki gibidir;

Güz Dönemi
Seminer Haftası
1.Hafta (3 Eylül Cumartesi)
2.Hafta (10 Eylül Cumartesi)
3.Hafta (17 Eylül Cumartesi)
4.Hafta (24 Eylül Cumartesi)
5.Hafta (1 Ekim Cumartesi)
6.Hafta (8 Ekim Cumartesi)
7.Hafta (15 Ekim Cumartesi)
8.Hafta (22 Ekim Cumartesi)
9.Hafta (5 Kasım Cumartesi)
10.Hafta (12 Kasım Cumartesi)
11.Hafta (19 Kasım Cumartesi)
12.Hafta (26 Kasım Cumartesi)

Seminer İçerikleri
Gezi Programı
Gezi Programı
Gezi Programı
Gezi Programı
Gezi Programı
Gezi Programı
İlk 8 haftada yapılan seminer ve gezi programı
doğrultusunda, eğitmen ile öğrencinin belirlediği bir
konuda kendi ülkesini tanıtıp anlattığı sunumlar
eşliğinde yazım ve anlatım uygulamaları.

B) İkinci Kademe Eğitim Programı



Programa katılacak öğrenciler Lisans 2. ve 3. sınıf öğrencileri arasından seçilecektir.
Derslere %80 devam zorunluluğu vardır.



Derslere düzenli katılan ve sertifika almaya hak kazanan öğrencilere çeşitli hediyeler
verilecektir.



Program iki döneme ayrılmış olup Bahar dönemi 12 hafta, Güz dönemi 8 hafta olmak üzere
toplam 20 haftadır.



Her öğrenci saatleri uygun olan iki ders seçerek derslere katılacaktır. Bu derslerden bir tanesi
Cumartesi 10.00-12.00 arasında diğeri Cumartesi 13.00-15.00 arasında olacaktır.



Derslerin dili Türkçe'dir. Dersler Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi "Haliç Yerleşkesi"nde



gerçekleştirilecektir.
Her atölyede belirlenen seminer içeriği doğrultusunda alanında uzman hocalar ders verecektir.
Bahar dönemi sonunda öğrenciler ile hoca arasında yapılacak istişare ile konular belirlenecek ve



atölye sonuna kadar öğrencinin en az bir akademik üretim yapması (makale, sunum, tahlil gibi)
sağlanacaktır.
İkinci Kademe Seminerleri Aşağıdaki Gibidir;

2.Kademe Dersleri
1.Dil ve Edebiyat Atölyesi



Ders Günü
Cumartesi

Ders Saatleri
10.00-12.00
10.00-12.00
13.00-15.00
13.00-15.00

2.Uluslararası İlişkiler Atölyesi Cumartesi
3.Tarih Atölyesi
Cumartesi
4.İktisat Atölyesi
Cumartesi
Öğrenciler saatleri çakışmayan iki atölye’ye katılabileceklerdir.

AKADEMİYE BAŞVURU VE KAYIT





Akademi programına tüm alanlardan hazırlık eğitimlerini tamamlamış lisans birinci, ikinci ve
üçüncü sınıf öğrencileri başvurabilecektir.
Türkiyeli öğrenciler ve Burssuz Uluslararası Öğrenciler de programa başvurabilecektir.
Birinci ve ikinci kademe programlarına 150'şer olmak üzere toplam 300 öğrenci kabul
edilecektir.
Akademi sınıflarının oluşumu:
%80 Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrenciler
%20 Türk Öğrenciler ve Burssuz Uluslar arası Öğrenciler



Derslere %80 devam zorunluluğu vardır



Başvurular çevrimiçi olarak YTB aracılığı ile (www.turkiyeburslari.gov.tr) alınacak olup,
İBA tarafından öğrenci ile görüşme usulü ile netleştirilecektir.


AKADEMİ ÖDÜLLERİ




Başarılı öğrencilere sertifika verilecektir.
Akademiyi tamamlayan tüm öğrencilere hediye verilecektir.
Öğrencilerin üretmiş olduğu makale,sunum gibi metinlerden uygun olanları yayına
dönüştürülecektir.
 Akademiyi başarıyla tamamlayan öğrencilere, İstanbul Bilimler Akademisi akademik
süreçlerinde ve Uluslararası Öğrenciler Akademisi ihtisas programlarında öncelik tanınacaktır.
SOSYAL AKTİVİTELER
 Tematik Geziler
Birinci kademe öğrencilerine ülkemizin tarihi kültürel mirası ile yakından irtibat kurmalarını
sağlayacak 6 haftalık tematik geziler yapılacaktır.



İkramlar
Programa katılan tüm öğrencilere tost, sandviç benzeri aperatif yiyecekler ikram edilecektir.
Ders aralarında ise öğrencilere çay, kahve, kurabiye, pasta vs. ikram edilecektir.
Mezuniyet Programı
Öğretim elemanları, YTB Yetkilileri ve ulusal-yerel basının katılımıyla gerçekleştirilecek olan
mezuniyet programında başarılı öğrencilere sertifika ve hediyeleri takdim edilecektir.
İLETİŞİM
Program Yeri: Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Haliç Yerleşkesi
Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No:12/A
Beyoğlu / İSTANBUL

*Haritayı detaylı görmek için tıklayınız
İrtibat:

Mail: ogrenciakademisi@gmail.com
Tel: 0212 211 66 56 (İstanbul Bilimler Akademisi)

