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Her öğrenci gibi sizin de çocuğunuz yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyor olmalı. Dört gözle 
bekledikleri yaz tatili geldiğinde en çok yapmak istedikleri ise sanal dünya ile daha çok 
ilgilenmek. Bilgisayarda oyun oynamak, cep telefonları ile mesajlaşmak, sosyal medya üzerinden 
iletişimde olmak vb. Yaz tatilini sadece bunları yaparak geçirmek istemeyenler de var elbette. 
Yoğun bir okul dönemi ve TYT-AYT stresinin ardından, yaz tatilini hiçbir şey yapmadan sadece 
yatarak, dinlenerek değerlendirmek istemeleri de tabii ki çok normal. Sizlerin yapması gereken ise 
aslında aktif geçecek bir tatilin kendisini daha iyi hissettireceğini anlamasını sağlamak. 
Öncelikle çocuğunuzun yaz tatilinde tembellik yapmaya da ihtiyacı olduğunu sizin de kabul 
etmeniz gerekir. Çocuğunuzun yaz tatilini daha verimli geçirmesini istiyorsanız onunla birlikte 
baş başa verip genel bir plan üzerinde uzlaşmalısınız. 

Çocuğunuzun yaz tatilini yaratıcı, sportif aktivitelere ayırarak (genel kurallarınız 
çerçevesinde) istediği gibi geçirmesini sağlayabilirsiniz. 
• Fotoğrafçılıktan yelkene, sinemadan müziğe farklı, çocuğunuzun ilgisine uygun ve bu yaş 
grubuna yönelik kamplardan sizin bütçenize uygun olanı seçebilirsiniz. Bu etkinlikler hem yeni 
beceriler kazandırır hem de sosyal ilişkileri geliştirir. 
• Kitap okumaya ve spor yapmaya her gün düzenli zaman ayırmalısınız.
• Sanatsal aktiviteler yapmaya yönlendirebilirsiniz. Resim çizmek, boyama, yazma çalışması 
gibi. Bu etkinlikler evde yapılabileceği gibi kursa giderek de yapılabilir. 
• Oturduğunuz şehirdeki şehir turlarına katılabilir, şehir ve şehrin tarihi hakkında bilgi sahibi 
olabilirsiniz. Bu etkinlik aileyle veya arkadaşlarla yapılabilir. 

Çocuğunuzun tatilde ailesine ve arkadaşlarına zaman ayırmasını sağlayabilirsiniz.
• Akşam yemeklerini, özel durumlar dışında, ailece yemeniz birlikte zaman geçirmeniz 
açısından değerlidir.
• Çocuğunuzla bilgisayarda birlikte oyunlar oynayabilir, eğlenebilir, yürüyüş ve gezilere 
çıkabilirsiniz.
• Tatil planlarınızı birlikte yapabilir, eğer bir tatil planınız yoksa hafta sonlarını birlikte 
geçirebilirsiniz. Örneğin bir aile pikniği keyi�i olabilir.

Çocuğunuzun yaz tatilinde kendine zaman ayırmasını sağlayabilirsiniz.
• Uykuya günün en fazla 7, 8 ya da 9 saati ayrılmalı. 
• Üniversite sınavına girecek olanlar sınava kadar derslerden tamamen kopmadan tekrarlarını 
yapmalı ve eksik olduğu konuları tamamlayarak tatilin bu kısmını verimli geçirmeli. (Öğrenci 
sabah saatlerinde ders çalışırsa hem zihni daha açık olur hem de ders için eğlenceye ara vermek 
zorunda kalmaz.)

YAZ TATİLİ İÇİN ÖNERİLER
• Bilgisayar ve telefon kontrollü kullanılmalı.
• Arkadaşlara da vakit ayrılmalı.
• Dengeli bir tatil planı zihinsel, bedensel ve duygusal gelişime katkı sağlayacaktır.

ÖNERİLEN ETKİNLİKLER

Ara Güler-Aphrodisias

Tarihler: 04 Mart 2019 Pazartesi-31 Ağustos 2019 
Cumartesi
Yer: Ara Güler Müzesi
Adres: Merkez Mahallesi, Birahane Sok. No:1 
Şişli/İstanbul
Telefon: (0212) 335 95 95
Web: http://aragulermuzesi.com/
E-Posta: info@aragulermuzesi.com
Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan 

Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata 
geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin ikinci sergisi “Aphrodisias” sanatseverlerle buluşuyor.

4. Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması

Tarihler: 25 Mart 2019 Pazartesi-31 Temmuz 2019 
Çarşamba
Yer: SETEM
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ile 
“Yarının Sineması İçin” sloganıyla yola çıkan SETEM 
(Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği) 
tarafından düzenlenen “4. Liselerarası Kısa Film ve 
Senaryo Yarışması” için düğmeye basıldı. Bu sene 
40. yılını kutlayan Türkiye Korunmaya Muhtaç 

Çocuklar Vakfı’na 2015 yılında sinema eğitimleriyle destek vermeye başlayan SETEM; bir yıl 
boyunca 60 koruncuğa oyunculuk, senaryo yazarlığı, kameramanlık, ışık asistanlığı ve makyözlük 
dallarında eğitim verdi ve koruncuklar yıl sonunda eğitim serti�kalarını aldı.
Bu yıl SETEM yine Koruncuk Vakfı iş birliği ile “4. Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması” 
düzenleniyor. Tüm lise öğrencilerine açık olan yarışmaya 15 dakikayı aşmayan kurmaca �lmler 

katılabilecek. Senaryolar ise “çocuk ve sanat” ve “çocuk gözüyle çocuk hakları” temalı olacaktır. 
Belirlenen �lmler sektörün profesyonelleri tarafından oluşturulacak jüri tarafından oylanacak ve 
ekim ayı içerisinde yapılacak ödül töreni ile duyurulacak.
Yarışma için adaylar 31 Temmuz 2019 gününe kadar internet üzerinden başvuruda 
bulunabilecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru katılım koşulları www.setemakademi.com veya 
www.koruncuk.org adresinden edinilebilir.

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu

Lise öğrencilerine yönelik bir program olan Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu, katılımcıların çok 
kültürlü bir ortamda üniversite hayatı deneyimi kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlar. 2011 
yılından beri sürdürülen programa altı binden fazla öğrenci katılmıştır. İki haftalık 3 dönem 
hâlinde düzenlenen lise yaz okulunda öğrenciler, doğa bilimleri ve mühendislik, sosyal bilimler, 
sanat, yönetim, başarı ve meslek dâhil olmak üzere 70’den fazla üniversite dersi arasından seçim 
yapabilirler. Öğrenciler iki hafta süre ile hafta içi her gün kayıt oldukları dersler için eğitim alırlar. 
Ders dışı spor, sanat, kültür ve eğlence etkinlikleriyle zenginleştirilen programda öğrenciler, 
unutamayacakları bir tatil yaşarken ufuklarını genişletme şansı da yakalamaktadırlar.
Dönemler
1. Dönem: 1 Temmuz-12 Temmuz 2019
2. Dönem: 16 Temmuz-26 Temmuz 2019
3. Dönem: 29 Temmuz-9 Ağustos 2019
Tüm öğrencilerimiz katıldıkları dönem boyunca Sabancı Üniversitesi sigortası kapsamındadır.
Dersler
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu'nda üç dönemde toplam 73 ders verilmektedir. Aday kendi 
tercihine göre her üç döneme de başvurabilir. 4 saat dilimi hâlinde verilen derslerden bir öğrenci 
en az iki, en fazla üç ders seçebilir.

İTÜ Yaz Okulu Başlıyor!

İTÜ Lise Yaz Okulu 2019 dersleri, İTÜ’nün alanında uzman akademik kadrosu tarafından verilecek. 
Program kapsamında yaz dönemi boyunca öğrenciler yaratıcı atölyelerde yeteneklerini keşfedip 
üniversiteli olmayı İTÜ Yeşil Kampüs’te deneyimleyecek. Mezunlarımızla iş dünyası buluşmalarını 
da barındıran yaz okulunda, temel bilimlerden mühendislik derslerine, yaratıcılık ve tasarım 
odaklı atölyelerden dünya ekonomisine ve hatta tıp bilimine dek uzanan bilimin en popüler 
konularının yer aldığı güncel program öğrencilerini bekliyor.

İTÜ Lise Yaz Okulu, 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Akademik derslerin, 
yaratıcı atölyeler, sosyal etkinlikler, spor aktiviteleri ve kültür gezileri ile tamamlandığı program 
kapsamında; lise öğrencilerini dünyanın 67., Avrupa'nın 32. ve Türkiye’nin ilk ve tek Yeşil 
Kampüsü: İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde dolu dolu 12 gün bekliyor. 

Detaylı bilgi için: http://liseyazokulu.itu.edu.tr

MSA Young Chefs

Bu yaz MSA’nın kapıları, 14-17 yaş arasındaki gençler için 
açılıyor. Cesaretini topla, mutfağa ilk profesyonel adımları 
Young Chefs’le atmaya başla. Gençlerin 60 saatlik 
uygulamalı mutfak eğitimi alıp bıçak kullanma 
tekniklerinden soslara, etler ve deniz ürünlerinden dünya 
mutfaklarına farklı lezzetlerin yapımını öğrenecekleri ve aynı 
zamanda kahve, gezi ve sohbet derslerine katılacakları 
Young Chefs programı MSA’da. Mutfak hayallerini genç 
yaşta gerçekleştirmek isteyen 14-17 yaş arasındaki gençleri 
bekliyoruz.

Eğitim Tarihleri:  08 Temmuz-3 Ağustos
                               08 Temmuz-4 Ağustos
                               05 Ağustos- 8 Eylül 
Yer: Maslak Mahallesi, Maslak Meydan Sokak Numara 1 Beybi Giz Plaza 
B Blok No: 123, 134,136 Sarıyer Maslak 34198 İstanbul/Türkiye



Her öğrenci gibi sizin de çocuğunuz yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyor olmalı. Dört gözle 
bekledikleri yaz tatili geldiğinde en çok yapmak istedikleri ise sanal dünya ile daha çok 
ilgilenmek. Bilgisayarda oyun oynamak, cep telefonları ile mesajlaşmak, sosyal medya üzerinden 
iletişimde olmak vb. Yaz tatilini sadece bunları yaparak geçirmek istemeyenler de var elbette. 
Yoğun bir okul dönemi ve TYT-AYT stresinin ardından, yaz tatilini hiçbir şey yapmadan sadece 
yatarak, dinlenerek değerlendirmek istemeleri de tabii ki çok normal. Sizlerin yapması gereken ise 
aslında aktif geçecek bir tatilin kendisini daha iyi hissettireceğini anlamasını sağlamak. 
Öncelikle çocuğunuzun yaz tatilinde tembellik yapmaya da ihtiyacı olduğunu sizin de kabul 
etmeniz gerekir. Çocuğunuzun yaz tatilini daha verimli geçirmesini istiyorsanız onunla birlikte 
baş başa verip genel bir plan üzerinde uzlaşmalısınız. 

Çocuğunuzun yaz tatilini yaratıcı, sportif aktivitelere ayırarak (genel kurallarınız 
çerçevesinde) istediği gibi geçirmesini sağlayabilirsiniz. 
• Fotoğrafçılıktan yelkene, sinemadan müziğe farklı, çocuğunuzun ilgisine uygun ve bu yaş 
grubuna yönelik kamplardan sizin bütçenize uygun olanı seçebilirsiniz. Bu etkinlikler hem yeni 
beceriler kazandırır hem de sosyal ilişkileri geliştirir. 
• Kitap okumaya ve spor yapmaya her gün düzenli zaman ayırmalısınız.
• Sanatsal aktiviteler yapmaya yönlendirebilirsiniz. Resim çizmek, boyama, yazma çalışması 
gibi. Bu etkinlikler evde yapılabileceği gibi kursa giderek de yapılabilir. 
• Oturduğunuz şehirdeki şehir turlarına katılabilir, şehir ve şehrin tarihi hakkında bilgi sahibi 
olabilirsiniz. Bu etkinlik aileyle veya arkadaşlarla yapılabilir. 

Çocuğunuzun tatilde ailesine ve arkadaşlarına zaman ayırmasını sağlayabilirsiniz.
• Akşam yemeklerini, özel durumlar dışında, ailece yemeniz birlikte zaman geçirmeniz 
açısından değerlidir.
• Çocuğunuzla bilgisayarda birlikte oyunlar oynayabilir, eğlenebilir, yürüyüş ve gezilere 
çıkabilirsiniz.
• Tatil planlarınızı birlikte yapabilir, eğer bir tatil planınız yoksa hafta sonlarını birlikte 
geçirebilirsiniz. Örneğin bir aile pikniği keyi�i olabilir.

Çocuğunuzun yaz tatilinde kendine zaman ayırmasını sağlayabilirsiniz.
• Uykuya günün en fazla 7, 8 ya da 9 saati ayrılmalı. 
• Üniversite sınavına girecek olanlar sınava kadar derslerden tamamen kopmadan tekrarlarını 
yapmalı ve eksik olduğu konuları tamamlayarak tatilin bu kısmını verimli geçirmeli. (Öğrenci 
sabah saatlerinde ders çalışırsa hem zihni daha açık olur hem de ders için eğlenceye ara vermek 
zorunda kalmaz.)

• Bilgisayar ve telefon kontrollü kullanılmalı.
• Arkadaşlara da vakit ayrılmalı.
• Dengeli bir tatil planı zihinsel, bedensel ve duygusal gelişime katkı sağlayacaktır.

ÖNERİLEN ETKİNLİKLER

Ara Güler-Aphrodisias

Tarihler: 04 Mart 2019 Pazartesi-31 Ağustos 2019 
Cumartesi
Yer: Ara Güler Müzesi
Adres: Merkez Mahallesi, Birahane Sok. No:1 
Şişli/İstanbul
Telefon: (0212) 335 95 95
Web: http://aragulermuzesi.com/
E-Posta: info@aragulermuzesi.com
Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan 

Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata 
geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin ikinci sergisi “Aphrodisias” sanatseverlerle buluşuyor.

4. Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması

Tarihler: 25 Mart 2019 Pazartesi-31 Temmuz 2019 
Çarşamba
Yer: SETEM
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ile 
“Yarının Sineması İçin” sloganıyla yola çıkan SETEM 
(Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği) 
tarafından düzenlenen “4. Liselerarası Kısa Film ve 
Senaryo Yarışması” için düğmeye basıldı. Bu sene 
40. yılını kutlayan Türkiye Korunmaya Muhtaç 

Çocuklar Vakfı’na 2015 yılında sinema eğitimleriyle destek vermeye başlayan SETEM; bir yıl 
boyunca 60 koruncuğa oyunculuk, senaryo yazarlığı, kameramanlık, ışık asistanlığı ve makyözlük 
dallarında eğitim verdi ve koruncuklar yıl sonunda eğitim serti�kalarını aldı.
Bu yıl SETEM yine Koruncuk Vakfı iş birliği ile “4. Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması” 
düzenleniyor. Tüm lise öğrencilerine açık olan yarışmaya 15 dakikayı aşmayan kurmaca �lmler 

katılabilecek. Senaryolar ise “çocuk ve sanat” ve “çocuk gözüyle çocuk hakları” temalı olacaktır. 
Belirlenen �lmler sektörün profesyonelleri tarafından oluşturulacak jüri tarafından oylanacak ve 
ekim ayı içerisinde yapılacak ödül töreni ile duyurulacak.
Yarışma için adaylar 31 Temmuz 2019 gününe kadar internet üzerinden başvuruda 
bulunabilecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru katılım koşulları www.setemakademi.com veya 
www.koruncuk.org adresinden edinilebilir.

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu

Lise öğrencilerine yönelik bir program olan Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu, katılımcıların çok 
kültürlü bir ortamda üniversite hayatı deneyimi kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlar. 2011 
yılından beri sürdürülen programa altı binden fazla öğrenci katılmıştır. İki haftalık 3 dönem 
hâlinde düzenlenen lise yaz okulunda öğrenciler, doğa bilimleri ve mühendislik, sosyal bilimler, 
sanat, yönetim, başarı ve meslek dâhil olmak üzere 70’den fazla üniversite dersi arasından seçim 
yapabilirler. Öğrenciler iki hafta süre ile hafta içi her gün kayıt oldukları dersler için eğitim alırlar. 
Ders dışı spor, sanat, kültür ve eğlence etkinlikleriyle zenginleştirilen programda öğrenciler, 
unutamayacakları bir tatil yaşarken ufuklarını genişletme şansı da yakalamaktadırlar.
Dönemler
1. Dönem: 1 Temmuz-12 Temmuz 2019
2. Dönem: 16 Temmuz-26 Temmuz 2019
3. Dönem: 29 Temmuz-9 Ağustos 2019
Tüm öğrencilerimiz katıldıkları dönem boyunca Sabancı Üniversitesi sigortası kapsamındadır.
Dersler
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu'nda üç dönemde toplam 73 ders verilmektedir. Aday kendi 
tercihine göre her üç döneme de başvurabilir. 4 saat dilimi hâlinde verilen derslerden bir öğrenci 
en az iki, en fazla üç ders seçebilir.

İTÜ Yaz Okulu Başlıyor!

İTÜ Lise Yaz Okulu 2019 dersleri, İTÜ’nün alanında uzman akademik kadrosu tarafından verilecek. 
Program kapsamında yaz dönemi boyunca öğrenciler yaratıcı atölyelerde yeteneklerini keşfedip 
üniversiteli olmayı İTÜ Yeşil Kampüs’te deneyimleyecek. Mezunlarımızla iş dünyası buluşmalarını 
da barındıran yaz okulunda, temel bilimlerden mühendislik derslerine, yaratıcılık ve tasarım 
odaklı atölyelerden dünya ekonomisine ve hatta tıp bilimine dek uzanan bilimin en popüler 
konularının yer aldığı güncel program öğrencilerini bekliyor.

İTÜ Lise Yaz Okulu, 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Akademik derslerin, 
yaratıcı atölyeler, sosyal etkinlikler, spor aktiviteleri ve kültür gezileri ile tamamlandığı program 
kapsamında; lise öğrencilerini dünyanın 67., Avrupa'nın 32. ve Türkiye’nin ilk ve tek Yeşil 
Kampüsü: İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde dolu dolu 12 gün bekliyor. 

Detaylı bilgi için: http://liseyazokulu.itu.edu.tr

MSA Young Chefs

Bu yaz MSA’nın kapıları, 14-17 yaş arasındaki gençler için 
açılıyor. Cesaretini topla, mutfağa ilk profesyonel adımları 
Young Chefs’le atmaya başla. Gençlerin 60 saatlik 
uygulamalı mutfak eğitimi alıp bıçak kullanma 
tekniklerinden soslara, etler ve deniz ürünlerinden dünya 
mutfaklarına farklı lezzetlerin yapımını öğrenecekleri ve aynı 
zamanda kahve, gezi ve sohbet derslerine katılacakları 
Young Chefs programı MSA’da. Mutfak hayallerini genç 
yaşta gerçekleştirmek isteyen 14-17 yaş arasındaki gençleri 
bekliyoruz.

Eğitim Tarihleri:  08 Temmuz-3 Ağustos
                               08 Temmuz-4 Ağustos
                               05 Ağustos- 8 Eylül 
Yer: Maslak Mahallesi, Maslak Meydan Sokak Numara 1 Beybi Giz Plaza 
B Blok No: 123, 134,136 Sarıyer Maslak 34198 İstanbul/Türkiye



Her öğrenci gibi sizin de çocuğunuz yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyor olmalı. Dört gözle 
bekledikleri yaz tatili geldiğinde en çok yapmak istedikleri ise sanal dünya ile daha çok 
ilgilenmek. Bilgisayarda oyun oynamak, cep telefonları ile mesajlaşmak, sosyal medya üzerinden 
iletişimde olmak vb. Yaz tatilini sadece bunları yaparak geçirmek istemeyenler de var elbette. 
Yoğun bir okul dönemi ve TYT-AYT stresinin ardından, yaz tatilini hiçbir şey yapmadan sadece 
yatarak, dinlenerek değerlendirmek istemeleri de tabii ki çok normal. Sizlerin yapması gereken ise 
aslında aktif geçecek bir tatilin kendisini daha iyi hissettireceğini anlamasını sağlamak. 
Öncelikle çocuğunuzun yaz tatilinde tembellik yapmaya da ihtiyacı olduğunu sizin de kabul 
etmeniz gerekir. Çocuğunuzun yaz tatilini daha verimli geçirmesini istiyorsanız onunla birlikte 
baş başa verip genel bir plan üzerinde uzlaşmalısınız. 

Çocuğunuzun yaz tatilini yaratıcı, sportif aktivitelere ayırarak (genel kurallarınız 
çerçevesinde) istediği gibi geçirmesini sağlayabilirsiniz. 
• Fotoğrafçılıktan yelkene, sinemadan müziğe farklı, çocuğunuzun ilgisine uygun ve bu yaş 
grubuna yönelik kamplardan sizin bütçenize uygun olanı seçebilirsiniz. Bu etkinlikler hem yeni 
beceriler kazandırır hem de sosyal ilişkileri geliştirir. 
• Kitap okumaya ve spor yapmaya her gün düzenli zaman ayırmalısınız.
• Sanatsal aktiviteler yapmaya yönlendirebilirsiniz. Resim çizmek, boyama, yazma çalışması 
gibi. Bu etkinlikler evde yapılabileceği gibi kursa giderek de yapılabilir. 
• Oturduğunuz şehirdeki şehir turlarına katılabilir, şehir ve şehrin tarihi hakkında bilgi sahibi 
olabilirsiniz. Bu etkinlik aileyle veya arkadaşlarla yapılabilir. 

Çocuğunuzun tatilde ailesine ve arkadaşlarına zaman ayırmasını sağlayabilirsiniz.
• Akşam yemeklerini, özel durumlar dışında, ailece yemeniz birlikte zaman geçirmeniz 
açısından değerlidir.
• Çocuğunuzla bilgisayarda birlikte oyunlar oynayabilir, eğlenebilir, yürüyüş ve gezilere 
çıkabilirsiniz.
• Tatil planlarınızı birlikte yapabilir, eğer bir tatil planınız yoksa hafta sonlarını birlikte 
geçirebilirsiniz. Örneğin bir aile pikniği keyi�i olabilir.

Çocuğunuzun yaz tatilinde kendine zaman ayırmasını sağlayabilirsiniz.
• Uykuya günün en fazla 7, 8 ya da 9 saati ayrılmalı. 
• Üniversite sınavına girecek olanlar sınava kadar derslerden tamamen kopmadan tekrarlarını 
yapmalı ve eksik olduğu konuları tamamlayarak tatilin bu kısmını verimli geçirmeli. (Öğrenci 
sabah saatlerinde ders çalışırsa hem zihni daha açık olur hem de ders için eğlenceye ara vermek 
zorunda kalmaz.)

• Bilgisayar ve telefon kontrollü kullanılmalı.
• Arkadaşlara da vakit ayrılmalı.
• Dengeli bir tatil planı zihinsel, bedensel ve duygusal gelişime katkı sağlayacaktır.

ÖNERİLEN ETKİNLİKLER

Ara Güler-Aphrodisias

Tarihler: 04 Mart 2019 Pazartesi-31 Ağustos 2019 
Cumartesi
Yer: Ara Güler Müzesi
Adres: Merkez Mahallesi, Birahane Sok. No:1 
Şişli/İstanbul
Telefon: (0212) 335 95 95
Web: http://aragulermuzesi.com/
E-Posta: info@aragulermuzesi.com
Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan 

Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata 
geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin ikinci sergisi “Aphrodisias” sanatseverlerle buluşuyor.

4. Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması

Tarihler: 25 Mart 2019 Pazartesi-31 Temmuz 2019 
Çarşamba
Yer: SETEM
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ile 
“Yarının Sineması İçin” sloganıyla yola çıkan SETEM 
(Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği) 
tarafından düzenlenen “4. Liselerarası Kısa Film ve 
Senaryo Yarışması” için düğmeye basıldı. Bu sene 
40. yılını kutlayan Türkiye Korunmaya Muhtaç 

Çocuklar Vakfı’na 2015 yılında sinema eğitimleriyle destek vermeye başlayan SETEM; bir yıl 
boyunca 60 koruncuğa oyunculuk, senaryo yazarlığı, kameramanlık, ışık asistanlığı ve makyözlük 
dallarında eğitim verdi ve koruncuklar yıl sonunda eğitim serti�kalarını aldı.
Bu yıl SETEM yine Koruncuk Vakfı iş birliği ile “4. Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması” 
düzenleniyor. Tüm lise öğrencilerine açık olan yarışmaya 15 dakikayı aşmayan kurmaca �lmler 

katılabilecek. Senaryolar ise “çocuk ve sanat” ve “çocuk gözüyle çocuk hakları” temalı olacaktır. 
Belirlenen �lmler sektörün profesyonelleri tarafından oluşturulacak jüri tarafından oylanacak ve 
ekim ayı içerisinde yapılacak ödül töreni ile duyurulacak.
Yarışma için adaylar 31 Temmuz 2019 gününe kadar internet üzerinden başvuruda 
bulunabilecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru katılım koşulları www.setemakademi.com veya 
www.koruncuk.org adresinden edinilebilir.

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu

Lise öğrencilerine yönelik bir program olan Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu, katılımcıların çok 
kültürlü bir ortamda üniversite hayatı deneyimi kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlar. 2011 
yılından beri sürdürülen programa altı binden fazla öğrenci katılmıştır. İki haftalık 3 dönem 
hâlinde düzenlenen lise yaz okulunda öğrenciler, doğa bilimleri ve mühendislik, sosyal bilimler, 
sanat, yönetim, başarı ve meslek dâhil olmak üzere 70’den fazla üniversite dersi arasından seçim 
yapabilirler. Öğrenciler iki hafta süre ile hafta içi her gün kayıt oldukları dersler için eğitim alırlar. 
Ders dışı spor, sanat, kültür ve eğlence etkinlikleriyle zenginleştirilen programda öğrenciler, 
unutamayacakları bir tatil yaşarken ufuklarını genişletme şansı da yakalamaktadırlar.
Dönemler
1. Dönem: 1 Temmuz-12 Temmuz 2019
2. Dönem: 16 Temmuz-26 Temmuz 2019
3. Dönem: 29 Temmuz-9 Ağustos 2019
Tüm öğrencilerimiz katıldıkları dönem boyunca Sabancı Üniversitesi sigortası kapsamındadır.
Dersler
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu'nda üç dönemde toplam 73 ders verilmektedir. Aday kendi 
tercihine göre her üç döneme de başvurabilir. 4 saat dilimi hâlinde verilen derslerden bir öğrenci 
en az iki, en fazla üç ders seçebilir.

İTÜ Yaz Okulu Başlıyor!

İTÜ Lise Yaz Okulu 2019 dersleri, İTÜ’nün alanında uzman akademik kadrosu tarafından verilecek. 
Program kapsamında yaz dönemi boyunca öğrenciler yaratıcı atölyelerde yeteneklerini keşfedip 
üniversiteli olmayı İTÜ Yeşil Kampüs’te deneyimleyecek. Mezunlarımızla iş dünyası buluşmalarını 
da barındıran yaz okulunda, temel bilimlerden mühendislik derslerine, yaratıcılık ve tasarım 
odaklı atölyelerden dünya ekonomisine ve hatta tıp bilimine dek uzanan bilimin en popüler 
konularının yer aldığı güncel program öğrencilerini bekliyor.

İTÜ Lise Yaz Okulu, 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Akademik derslerin, 
yaratıcı atölyeler, sosyal etkinlikler, spor aktiviteleri ve kültür gezileri ile tamamlandığı program 
kapsamında; lise öğrencilerini dünyanın 67., Avrupa'nın 32. ve Türkiye’nin ilk ve tek Yeşil 
Kampüsü: İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde dolu dolu 12 gün bekliyor. 

Detaylı bilgi için: http://liseyazokulu.itu.edu.tr

MSA Young Chefs

Bu yaz MSA’nın kapıları, 14-17 yaş arasındaki gençler için 
açılıyor. Cesaretini topla, mutfağa ilk profesyonel adımları 
Young Chefs’le atmaya başla. Gençlerin 60 saatlik 
uygulamalı mutfak eğitimi alıp bıçak kullanma 
tekniklerinden soslara, etler ve deniz ürünlerinden dünya 
mutfaklarına farklı lezzetlerin yapımını öğrenecekleri ve aynı 
zamanda kahve, gezi ve sohbet derslerine katılacakları 
Young Chefs programı MSA’da. Mutfak hayallerini genç 
yaşta gerçekleştirmek isteyen 14-17 yaş arasındaki gençleri 
bekliyoruz.

Eğitim Tarihleri:  08 Temmuz-3 Ağustos
                               08 Temmuz-4 Ağustos
                               05 Ağustos- 8 Eylül 
Yer: Maslak Mahallesi, Maslak Meydan Sokak Numara 1 Beybi Giz Plaza 
B Blok No: 123, 134,136 Sarıyer Maslak 34198 İstanbul/Türkiye



Her öğrenci gibi sizin de çocuğunuz yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyor olmalı. Dört gözle 
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• Çocuğunuzla bilgisayarda birlikte oyunlar oynayabilir, eğlenebilir, yürüyüş ve gezilere 
çıkabilirsiniz.
• Tatil planlarınızı birlikte yapabilir, eğer bir tatil planınız yoksa hafta sonlarını birlikte 
geçirebilirsiniz. Örneğin bir aile pikniği keyi�i olabilir.

Çocuğunuzun yaz tatilinde kendine zaman ayırmasını sağlayabilirsiniz.
• Uykuya günün en fazla 7, 8 ya da 9 saati ayrılmalı. 
• Üniversite sınavına girecek olanlar sınava kadar derslerden tamamen kopmadan tekrarlarını 
yapmalı ve eksik olduğu konuları tamamlayarak tatilin bu kısmını verimli geçirmeli. (Öğrenci 
sabah saatlerinde ders çalışırsa hem zihni daha açık olur hem de ders için eğlenceye ara vermek 
zorunda kalmaz.)
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Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata 
geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin ikinci sergisi “Aphrodisias” sanatseverlerle buluşuyor.
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Tarihler: 25 Mart 2019 Pazartesi-31 Temmuz 2019 
Çarşamba
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Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ile 
“Yarının Sineması İçin” sloganıyla yola çıkan SETEM 
(Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği) 
tarafından düzenlenen “4. Liselerarası Kısa Film ve 
Senaryo Yarışması” için düğmeye basıldı. Bu sene 
40. yılını kutlayan Türkiye Korunmaya Muhtaç 

Çocuklar Vakfı’na 2015 yılında sinema eğitimleriyle destek vermeye başlayan SETEM; bir yıl 
boyunca 60 koruncuğa oyunculuk, senaryo yazarlığı, kameramanlık, ışık asistanlığı ve makyözlük 
dallarında eğitim verdi ve koruncuklar yıl sonunda eğitim serti�kalarını aldı.
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katılabilecek. Senaryolar ise “çocuk ve sanat” ve “çocuk gözüyle çocuk hakları” temalı olacaktır. 
Belirlenen �lmler sektörün profesyonelleri tarafından oluşturulacak jüri tarafından oylanacak ve 
ekim ayı içerisinde yapılacak ödül töreni ile duyurulacak.
Yarışma için adaylar 31 Temmuz 2019 gününe kadar internet üzerinden başvuruda 
bulunabilecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru katılım koşulları www.setemakademi.com veya 
www.koruncuk.org adresinden edinilebilir.

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu

Lise öğrencilerine yönelik bir program olan Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu, katılımcıların çok 
kültürlü bir ortamda üniversite hayatı deneyimi kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlar. 2011 
yılından beri sürdürülen programa altı binden fazla öğrenci katılmıştır. İki haftalık 3 dönem 
hâlinde düzenlenen lise yaz okulunda öğrenciler, doğa bilimleri ve mühendislik, sosyal bilimler, 
sanat, yönetim, başarı ve meslek dâhil olmak üzere 70’den fazla üniversite dersi arasından seçim 
yapabilirler. Öğrenciler iki hafta süre ile hafta içi her gün kayıt oldukları dersler için eğitim alırlar. 
Ders dışı spor, sanat, kültür ve eğlence etkinlikleriyle zenginleştirilen programda öğrenciler, 
unutamayacakları bir tatil yaşarken ufuklarını genişletme şansı da yakalamaktadırlar.
Dönemler
1. Dönem: 1 Temmuz-12 Temmuz 2019
2. Dönem: 16 Temmuz-26 Temmuz 2019
3. Dönem: 29 Temmuz-9 Ağustos 2019
Tüm öğrencilerimiz katıldıkları dönem boyunca Sabancı Üniversitesi sigortası kapsamındadır.
Dersler
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu'nda üç dönemde toplam 73 ders verilmektedir. Aday kendi 
tercihine göre her üç döneme de başvurabilir. 4 saat dilimi hâlinde verilen derslerden bir öğrenci 
en az iki, en fazla üç ders seçebilir.

İTÜ Yaz Okulu Başlıyor!

İTÜ Lise Yaz Okulu 2019 dersleri, İTÜ’nün alanında uzman akademik kadrosu tarafından verilecek. 
Program kapsamında yaz dönemi boyunca öğrenciler yaratıcı atölyelerde yeteneklerini keşfedip 
üniversiteli olmayı İTÜ Yeşil Kampüs’te deneyimleyecek. Mezunlarımızla iş dünyası buluşmalarını 
da barındıran yaz okulunda, temel bilimlerden mühendislik derslerine, yaratıcılık ve tasarım 
odaklı atölyelerden dünya ekonomisine ve hatta tıp bilimine dek uzanan bilimin en popüler 
konularının yer aldığı güncel program öğrencilerini bekliyor.

İTÜ Lise Yaz Okulu, 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Akademik derslerin, 
yaratıcı atölyeler, sosyal etkinlikler, spor aktiviteleri ve kültür gezileri ile tamamlandığı program 
kapsamında; lise öğrencilerini dünyanın 67., Avrupa'nın 32. ve Türkiye’nin ilk ve tek Yeşil 
Kampüsü: İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde dolu dolu 12 gün bekliyor. 

Detaylı bilgi için: http://liseyazokulu.itu.edu.tr

MSA Young Chefs

Bu yaz MSA’nın kapıları, 14-17 yaş arasındaki gençler için 
açılıyor. Cesaretini topla, mutfağa ilk profesyonel adımları 
Young Chefs’le atmaya başla. Gençlerin 60 saatlik 
uygulamalı mutfak eğitimi alıp bıçak kullanma 
tekniklerinden soslara, etler ve deniz ürünlerinden dünya 
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