




LİSE YAZ OKULU
Program İçeriği

Dersler Dönemler

Ücretler

İki haftalık üç dönem halinde düzenlenen Lise Yaz Okulu’nda öğrenciler, doğa bilimleri ve 
mühendislik, sosyal bilimler, sanat, yönetim, başarı ve meslek dahil olmak üzere 4o’tan fazla farklı 
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.

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu’nda üç 
dönemde 4o’tan fazla farklı ders verilmektedir. 
Aday öğrenci, kendi tercihine göre her üç döneme 
de başvurabilir. Beş saat dilimi halinde verilen 
derslerden bir öğrenci en az üç en fazla dört ders 
seçimi yapabilir.

1. Dönem: 3 Temmuz -14 Temmuz 2023
2. Dönem: 17 Temmuz - 28 Temmuz 2023
3. Dönem: 31 Temmuz - 11 Ağustos 2023

31 Mart 2023 tarihine kadar:
3 ders ücreti 16.500 TL
4 ders ücreti 18.500 TL

Öğrenciler birden fazla döneme kayıt 
olabilirler. Bu ücrete eğitim, konaklama, 
yemek, etkinlikler ve KDV dahildir.

1 Nisan 2023 itibari ile:
3 ders ücreti 19.000 TL
4 ders ücreti 21.250 TL





SUMMER HIGH SCHOOL
Program İçeriği

Dersler

Dönemler

Ücretler

İki haftalık üç dönem halinde düzenlenen Summer High School programında öğrenciler, doğa 
bilimleri ve mühendislik, sosyal bilimler ve yönetim dahil olmak üzere 2o’den fazla üniversite dersi 
arasından seçim yapabilirler. Öğrenciler iki hafta süre ile hafta içi her gün kayıt oldukları dersler için 
eğitim alırlar. Programda ders içerikleri %100 İngilizce’dir. 

Ders dışı spor, sanat, kültür ve eğlence etkinlikleriyle zenginleştirilen programda öğrenciler, 
unutamayacakları bir tatil yaşarken ufuklarını genişletme şansı da yakalamaktadırlar.

Sabancı Üniversitesi Summer
High School’da üç dönemde
2o’den fazla ders verilmektedir.
Öğrenci bu dersler arasından üç
ders seçmelidir. Aday öğrenci,
kendi tercihine göre her üç
döneme de başvurabilir.

1. Dönem: 3 Temmuz -14 Temmuz 2023
2. Dönem: 17 Temmuz - 28 Temmuz 2023
3. Dönem: 31 Temmuz - 11 Ağustos 2023

Summer High School üç dersten oluşan bir paket 
programdır. Öğrenciler birden fazla döneme kayıt 
olabilirler. Bu ücrete eğitim, konaklama, yemek, 
etkinlikler ve KDV dahildir.

31 Mart 2023 tarihine kadar: 
Paket Program 16.500 TL

1 Nisan 2023 itibari ile:
Paket Program 19.000 TL





Bu yıl yenilikçi bir akademik yaklaşımla iki ayrı program sunulmaktadır. 2’şer haftalık 3 dönem halinde 
düzenlenen programlarda öğrencilere yoğun bir İngilizce programı uygulanacaktır. İlki yoğunlaştırılmış 
genel İngilizce programıdır. Sabancı Üniversitesi Diller Okulu öğretim görevlileri tarafından hazırlanan 
bu program, öğrencilerin 2 haftalık bir periyotta genel İngilizcelerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. 
Yoğunlaştırılmış İngilizce programına kayıt olan öğrenciler, seviyelerine göre tespit edilecekleri 
sınıflarda eğitim alacaklardır.  İkinci programımız ise, IELTS sınavına yönelik hazırlık kursudur. Sabancı 
Üniversitesi Diller Okulu öğretim görevlileri tarafından verilecek bu kurs belirli bir seviyenin üstünde 
olan öğrencileri hedeflemekte ve sınava hazırlık eğitimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu programa kayıt 
için seviye tespit sınavından *belirli* bir puan alınması gerekmektedir.

Ders dışı kişisel gelişim seminerleri ve üniversite tanıtımı etkinlikleriyle zenginleştirilen programda, 
öğrenciler İngilizce eğitimlerinin yanı sıra ufuklarını genişletme şansı da yakalamaktadırlar.
Öğrencilerimiz bu seçeneklerden istedikleri eğitim programına başvurabilirler. 

İNGİLİZCE DİL OKULU

Program İçeriği
Genel İngilizce Programındaki tüm ders içerik ve materyalleri Sabancı Üniversitesi Diller Okulu 
öğretim görevlileri tarafından hazırlanmaktadır.

IELTS hazırlık programında öğrencilerimize sınava yönelik kaynak kitap verilecek olup, bu kaynağa ek 
olarak ve Sabancı Üniversitesi Diller Okulu öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ek materyallerle 
program zenginleştirilecektir.



Programın Amacı
Yoğunlaştırılmış Genel İngilizce
 
Sabancı Üniversitesi Yoğunlaştırılmış Genel İngilizce programı katılımcı öğrencilere iki haftalık bir 
süreçte İngilizce’nin dersler ve günlük yaşamın bir parçası halinde anlamlı bir şekilde kullanılması 
yoluyla üniversite yaşamını tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler program süresince işlenen farklı 
temalardan ve edinilen yeteneklerden faydalanacaklardır. Programımız her bir öğrencimizi dil yeterliliği, 
ilgi ve ihtiyaçları konusunda ayrı bir birey olarak görmektedir. Bu bağlamda program, öğrencilerimizin 
mevcut dil, iletişim ve kişisel yeterliliklerini merkeze koyarak bu yeterlilik seviyesini daha güçlü kılacak 
şekilde tasarlanmıştır. Sabancı Üniversitesi Diller Okulu öğretim görevlileri tarafından hazırlanan 
programımızın amaçları şu şekilde sıralanmaktadır:

• Eleştirel düşünce, araştırma ve elde edilen kaynakları kullanma, takım çalışması ve liderlik, 
etkili geribildirim, not alma becerileri, bilgi sentezi ve sunumu gibi 21. yüzyıl yeteneklerinin 
gelişimi,

• Sabancı Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından verilen farklı disiplin dersleri aracılığıyla 
öğrencilere akademik atmosferin tanıtılması,

• Öğrencilere yapıcı bir öğrenme ortamının sunulması,
• İngilizcenin etkili ve kendine güvenen bir biçimde kullanılması.

IELTS Hazırlık Programı

İngilizce Seviyesinin Belirlenmesi

IELTS, akademik İngilizce dil yeterliliğini dinleme, okuma, yazma ve konuşma pratiği seviyesinde dört 
beceri genelinde değerlendirir. Sabancı Üniversitesi IELTS Hazırlık Programı, öğrencileri sınavda 
ölçülen bu dört beceri konusunda geliştirmeyi ve sınava hazırlamayı hedeflemektedir. Kaynak kitabın 
yanı sıra Sabancı Üniversitesi Diller Okulu öğretim görevlileri tarafından hazırlanan özgün materyallerle 
zenginleştirilmiş bu program, IELTS hazırlığı yapmak isteyen öğrenciler için farklı test teknikleri bir 
araya getirilerek programlaştırılmıştır.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciye Sabancı Üniversitesi Diller Okulu öğretim 
görevlileri tarafından seçilmiş uluslarası standartlarda Online Seviye Tespit Sınavı gönderilerek 
öğrencinin İngilizce seviyesi ölçülür veöğrenci uygun görülen sınıfa yerleştirilir.



Dönemler
1. Dönem: 3 Temmuz -14 Temmuz 2023
2. Dönem: 17 Temmuz - 28 Temmuz 2023
3. Dönem: 31 Temmuz - 11 Ağustos 2023

Ücretler
Öğrenciler birden fazla döneme kayıt olabilirler. Bu ücrete eğitim, konaklama, yemek, etkinlikler ve 
KDV dahildir.

31 Mart 2023 tarihine kadar: 
Paket Program 16.500 TL

1 Nisan 2023 itibari ile:
Paket Program 19.000 TL





TEKNOLOJİ VE TASARIM
YAZ OKULU

Program İçeriği

Collaboration Space

Dönemler

Ücretler

Sabancı Üniversitesi Teknoloji ve Tasarım Yaz Okulu, Lise öğrencilerinin, günümüzün en üst seviye 
donanım ve yazılımları kullanacakları, açık kaynak kodlu sistemler ile tanışacakları, Collaboration 
Space (yaratım atölyesi) imkanlarıyla yaratıcılıklarını ve becerilerini geliştirecekleri, eğlenceli 
aktivitelerle zenginleştirilmiş bir teknoloji okuludur.

Aktivitelerle birlikte ikişer haftalık 
üç dönem halinde düzenlenen 
yatılı programda öğrenciler kendi 
robotlarını ve kendi bilgisayarlarını 
yapacaklardır.

Ders dışı spor, sanat, kültür 
ve eğlence etkinlikleriyle 
zenginleştirilen programda 
öğrenciler, unutamayacakları bir 
tatil yaşarken ufuklarını genişletme 
şansı da yakalamaktadırlar.

Kendi Robotunuzu Kendiniz Yapın: 
Robotun tasarımından, imalatına, 
yazılımların yüklenmesinden, 
kullanımına ve çalıştırılmasına 
kadar olan süreci kapsamaktadır. • 3 boyutlu tasarım yapmayı öğrenin

• Tasarımlarınızı 3 boyutlu yazıcıda hayata getirin

• Sanal Gerçeklik platformu, ses ve görüntü stüdyosu ile tanışın

• Model Uçak, Model Roket ve Drone uçurun

1. Dönem: 3 Temmuz -14 Temmuz 2023
2. Dönem: 17 Temmuz - 28 Temmuz 2023
3. Dönem: 31 Temmuz - 11 Ağustos 2023

Öğrenciler yalnızca bir döneme kayıt olabilirler. Bu ücrete 
eğitim, konaklama, yemek, etkinlikler ve KDV dahildir.

31 Mart 2023 tarihine kadar: 
Paket Program 16.500 TL

1 Nisan 2023 itibari ile:
Paket Program 19.000 TL





UYGULAMALI 
NANOTEKNOLOJİ 
YAZ OKULU

Program İçeriği

Dönemler

Sabancı Üniversitesi Uygulamalı Nanoteknoloji Yaz Okulu; bilime ve laboratuvar çalışmalarına 
meraklı lise öğrencilerine uygun ikişer haftalık üç dönem halinde düzenlenen bir yaz okuludur. 
Program; nanoteknolojiyle ilgili güncel gelişmeler ve uygulamalar hakkında bir farkındalık yaratmayı 
ve gelecekteki meslek seçimlerinde yönlendirici olmayı hedeflemektedir.

Bu etkinliğin Sabancı Üniversitesi’nin diğer yaz 
okulu programlarından en önemli farkı laboratuvar 
uygulamalarıdır. 

Öğrencilere teorik bilgilendirmelerden sonra 
sunulacak olan laboratuvar uygulamaları ‘yaparak 
öğrenmek’ için harika bir fırsat olacaktır.

Ders dışı spor, sanat, kültür ve eğlence 
etkinlikleriyle zenginleştirilen programda öğrenciler, 
unutamayacakları bir tatil yaşarken ufuklarını 
genişletme şansı da yakalamaktadırlar.

1. Dönem: 3 Temmuz -14 Temmuz 2023
2. Dönem: 17 Temmuz - 28 Temmuz 2023
3. Dönem: 31 Temmuz - 11 Ağustos 2023

Ücretler
Öğrenciler yalnızca bir döneme kayıt 
olabilirler. Bu ücrete eğitim, konaklama, 
yemek, etkinlikler ve KDV dahildir.

31 Mart 2023 tarihine kadar: 
Paket Program 18.500 TL

1 Nisan 2023 itibari ile:
Paket Program 21.250 TL








