
Academix Yaz Okulu 
Brighton (University of Sussex)

Konaklama 
· Öğrencilerimiz tek kişilik ve içerisinde
banyo bulunan yurt odalarında
konaklayacaktır.

· Tüm odalarda yatak, dolap, masa ve
sandalye bulunmaktadır.

· Odalar haftalık olarak
temizlenmektedir.

· Öğrencilerimize program
kapsamından günde 3 öğün yemek
sunulacaktır.

· Yemeklerde helal ve vejetaryen
seçenekleri bulunmaktadır.

      Yaş Aralığı:  11 -17 
      Tarihler:          28 Haziran - 12 Temmuz 2020 
      Kontenjan:  10            
       Dil Seviyesi:  Tüm Seviyeler

Eğitim Programı
· Tüm eğitimler deneyimli İngilizce
öğretmenleri tarafından verilmektedir.

· Haftada 20 adet 45 dakikalık  dersler
yapılmaktadır.

· Okulun ilk günü seviye belirleme sınavı
yapılarak sınıflar belirlenmektedir.

· Sınıflarda en fazla 15 öğrenci
bulunmaktadır.

· Sınıflar farklı milletlerden öğrenciler
olacak şekilde ayarlanmaktadır.

· Sınıflar modern bir şekilde dekore
edilmiştir ve tüm sınıflarda akıllı tahta
bulunmaktadır.

· Dersler ağırlıklı olarak iletşim becerisini
geliştirmek üzerine kurgulanmıştır.

· Tüm kitaplar ve materyaller ücretsiz
olarak verilmektedir.

Academix Yaz Okulu Grubu 
Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlık 
grup liderlerinin önderliğinde İngiltere 
Brighton'da düzenlenecek olan yaz 
okulu programımıza katılmak ister 
misiniz?  

Brighton harika plajları, kafeleri, eğlence 
merkezleri ve restoranları ile İngiltere'nin 
en popüler yazlık şehirlerinin başında 
gelmektedir. 

Yaz okulu programımız Brighton şehir 
merkezine sadece bir tren durağı 
mesafede bulunan University of Sussex 
kampüsünde düzenlenmektedir.

Yemek

· Uçuşlarımız Türk Hava Yolları ile 
organize edilmektedir.

Uçuşlar



Programa Dahil Geziler
Yaz okulu program tarihlerimiz olan 28 Haziran - 12 Temmuz 2020  
tarihleri arasında öğrencilerimiz Brighton'a 2 yarım gün ziyaret, 
Canterbury'e 1 tam gün ziyaret ve Windsor'a 1 tam gün ziyaret 
gerçekleştireceklerdir.

Opsiyonel Geziler
5 Temmuz Pazar günü öğrencilerimiz isterlerse opsiyonel olarak 
düzenlenecek olan Thorpe Park gezisine katılabilirler. Opsiyonel geziler 
program ücretine dahil değildir, ek ücrete tabiidir. 

Öğrencilerimiz Londra'ya indikten sonra kendilerini bekleyen servis ile yaz okulu programının organize edileceği University of Sussex 
kampüsüne gidecekler. Kayıt işlemleri gerçekleştirildikten sonra anahtarlarını alıp odalarına giriş yapacaklardır.

Tanışma
İlk akşam öğrencilerin diğer öğrencilerle ve yaz okulu çalışanları ile tanışmaları için bir hoş geldin etkinliği düzenlenecektir. Bu etkinlikte ayrıca 
kampüs tanıtılacak ve kalış süresi boyunca öğrencilere gerekli olan tüm bilgiler verilecektir. 

Aktiviteler
Aktiviteler akşam saatlerinde, derslerin olmadığı saatlerde ve hafta sonlarında kampüste ya da kampüsün yakınlarında gerçekleştirilmektedir. Bu 
aktivitelerden bazıları şunlardır; 
· Spor; futbol, masa tenisi, basketbol, voleybol, mini olimpiyatlar gibi... 
· Gündüz aktiviteleri; scavenger hunts, drama atölyeleri gibi... 
· Akşam aktiviteleri; karaoke, yetenek yarışması, takım oyunları gibi... 

Konaklama
 
Öğrencilerin konaklamaları kampüs içerisinde 
bulunan birkaç yurtta yapılmaktadır. Odalar tek 
kişiliktir ve içlerinde banyo bulunmaktadır. Tüm 
odaların içerisinde tek kişilik yatak, dolap, masa 
ve sandalye bulunmaktadır. Odalarda mutfak 
bulunmamaktadır!

Programın başlangıcında oda anahtarları 
öğrencilere teslim edilirken £30 depozito ücreti 
alınmaktadır. Kampüs kuralları gereği oda 
anahtarının kaybedilmesi durumunda £70 ücret 
uygulanmaktadır.

Ortak Alanlar
· Tüm katlarda ortak kullanım alanları
· Wi-Fi tüm ortak alanlarda bulunmaktadır.

Temizlik
· Odalar haftalık olarak temizlenir.
· Ortak alanlar haftalık olarak temizlenir.
· Banyolar haftalık olarak temizlenir.
· Çarşaflar haftalık olarak değiştirilir.

Havlular

Yemekler
Tüm yemekler okulun yemekhanesinde 
verilmektedir. Gezilerin olduğu günlerde paket 
olarak yemekler öğrencilerin yanına 
verilmektedir. 

Yemek Seçenekleri
Kahvaltı
Güne göre değişmekle beraber pankek, 
yumurta, sosis, meyve suyu, kahve, kızarmış  
ekmek, mısır gevreği ve meyveler.

Öğle Yemeği
Biri vejetaryen olmak üzere öğle yemeklerinde 
3 çeşit yemek sunulmaktadır. 

Paket Öğle Yemekleri
Hafta sonları ve geziler sırasında paket olarak: 
su, meyve, sandviç ve atıştırmalıklar 
verilmektedir.

Akşam Yemekleri
Biri vejetaryen olmak üzere akşam 
yemeklerinde 3 çeşit yemek sunulmaktadır. 

Atıştırmalıklar
Tüm binalarda öğrencilerin atıştırmalık ve 
içecek alabilecekleri otomatlar bulunmaktadır. 

Tüm öğünlerde helal seçeneği mevcuttur!

Spor Alanları
· Kampüs içerisinde spor salonları
· Fitness salonu
· Dans ve sanat stüdyosu
· Oyunlar ve aktiviteler için dış oyun 
alanları, futbol sahası, basketbol 
sahası...

Kampüs içinde alışveriş
· Kampüs içerisinde mini süpermarket 
bulunmaktadır.

· Para çekimi için kampüste ATM vardır.

Kampüs Olanakları

Öğrencilerin kendi havlularını getirmeleri 
gerekmektedir.

Çamaşırhane
Tüm yurt binalarında çamaşırhane 
bulunmaktadır. Öğrencilerin kendi çamaşırlarını  
kendilerinin yıkaması gerekmektedir. 

Programla İlgili Önemli Bilgiler

Gidiş Uçuş Bilgileri
Öğrencilerimiz 28 Haziran Pazar günü saat 10:30'da İstanbul 
Havalimanı'nda (yeni havalimanı)Academix grup lideri ile buluşup, 
pasaport ve check-in işlemlerinin tamamlanmasının ardından 
THY'nin TK1997 tarifeli uçuşu ile 13:55'te London Gatwick 
hava alanına ulaşmak üzere yola çıkacaklar.

Dönüş Uçuş Bilgileri
Öğrencilerimiz Academix grup liderinin eşliğinde 12 Temmuz 
Pazar günü saat 10:35'te London Gatwick hava alanından 
THY'nin TK1982 tarifeli uçuşu ile 16:25'te İstanbul Havalimanı'na 
ulaşmak üzere yola çıkacaklar.

Varış ve Transfer



Önemli Notlar:

- Öğrencilerimizin gidiş yolculuğu için 28 Haziran Pazar günü saat 10:30'da İstanbul Havalimanı dış hatlarda bulunan A peronunda 
bekleyecek olan Academix grup liderine aileleri tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. Geri dönüşte ise öğrencilerin 12 Temmuz 
Pazar günü saat 17:00'de İstanbul Havalimanı dış hatlar çıkış kapısında aileleri tarafından Academix grup liderinden teslim alınması 
gerekmektedir.

- Aktivitelere ve gezilere bağlı olarak dersler bazı günler sabah saatlerinde bazı günler ise öğleden sonra yapılacaktır.

- Yukarıdaki programda ''Optional (opsiyonel)'' olarak belirtilen gezilere katılmak ekstra ücrete tabiidir. 

- Hava durumu ya da bazı diğer dış faktörlere bağlı olarak programda değişiklikler yapılabilir.

Ders Programı, Gezi ve Aktivite Takvimi

Arrivals/on-site 
activities or 
Optional to Thorpe 
Park

Welcome Games or 
Quiz

Zombie Apocalypse Karaoke Embassy Theatre 
Show

Murder Mystery

Film Night

Photo Workshop The Voice Speed Dating

Sunday 

5 Jul 6 Jul 7 Jul 8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Disco Disco

Testing/Induction 
or Lessons

Lessons Lessons Lessons Lessons Full-day trip to 
Windsor and Castle

Local visit to 
Brighton

Half-day trip to 
Herstmonceux 
Observatory

Indoor Sports Indoor SportsLocal visit to 
Brighton Pier and 
the Lanes

Morning

Evening

Afternoon
Dance Workshop Drama Workshop

Welcome Games or 
Team Sports

Nature Walk Karaoke Hunger Games

Outdoor Sports

Film Night

Egg Drop Outdoor Games Take Me Out

Sunday 

28 Jun 29 Jun 30 Jun 1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Disco Brighton Talent 
Show

Local visit to 
Brighton

Half-day trip to 
Lewes and Anne 
Cleeves House

Local visit to 
Brighton Museum 
and Art Gallery

Lessons

Full-day trip to 
Canterbury with 
walking tour & 
Canterbury 
Cathedral

Testing/Induction 
or Lessons

Lessons

Campus Monopoly

Lessons

Morning

Evening

Afternoon

Outdoor Sports

Dance/Arts and 
Crafts

Dodgeball

Lessons

Sunday 

Morning

Evening

Afternoon
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Kasa
Öğrencilerimizin harçlıklarını, pasaportlarını ve 
önemli belgelerini saklayabilmeleri için okulda 
bir kasa mevcut olacaktır. 

Acil Durum Hattı
Yaz boyunca acil durumlar için aşağıdaki 
numaraya 24 saat erişim olacaktır: 
+44 7771 845978

Öğrencilerin Sağlığı ve Güvenliği

- Haftada 20 ders
- Tüm ders kitapları ve eğitim materyalleri
- Tek kişilik odada (banyolu) konaklama
- Günde 3 öğün yemek
- THY gidiş-dönüş bileti
- İngiltere'deki hava alanı transferleri 
- Program kapsamında belirtilen tüm geziler ve aktiviteler
- Sağlık ve Seyahat sigortası
- Vize ücreti ve danışmanlığı
- Telefon Kartı
- Kurs katılım sertifikası

Sağlık Sigortası 
Tüm öğrencilerimizin program süresi 
boyunca özel sağlık sigortası bulunacaktır.

Öğrencilerimizin sağlıkla ilgili herhangi bir 
problemleri olması durumunda hem 
Academix grup lideri hem de Embassy 
Summer ekibinden destek alabilecektir. 

Lokal Doktor
Brighton General Hospital, 
Elm Grove, Brighton 
BN2 3EW  
Tel: +44 1273 696011

Lokal Hastane
Royal Alexandra Children’s Hospital
Eastern Road
Brighton BN2 5BE
Tel: +44 1273 696955

Academix Grup Lideri 
Öğrencilerimizin hava alanında velilerinden 
teslim alınmalarından, tekrar Türkiye'ye 
dönüp velilerine teslim edileceği ana kadar 
yanlarında Academix'in deneyimli 
danışmanlarından biri olacaktır. Program 
boyunca öğrencilerimizin yaşayabilecekleri 
tüm sıkıntılar ile yakından ilgileniyor olacağız. 

Program süresince velilerimiz kurulacak olan 
whatsapp grubu vasıtasıyla günlük olarak 
bilgilendirileceklerdir. Ayrıca öğrencilerimizin 
geziler ve aktiviteler sırasında çekilmiş olan 
fotoğrafları velilerimiz ile düzenli olarak 
paylaşılıyor olacak!

Öğrencilerimiz Academix grup liderinin yanı sıra 
program partnerimiz olan Embassy Summer'ın 
çalışanlarından da 24 saat boyunca destek 
alabileceklerdir. 

Pakete Dahil Olmayan Hizmetler
- Pasaport çıkartma bedeli
- Vize için çeviri ücretleri
- Vize için Noter tasdikli muvafakatname çıkarılması 
- Cep Harçlığı
- Opsiyonel geziler
- Yurtdışı çıkış harcı (50 TL)

Embassy Summer Ofis Adresi
Embassy Summer Schools 
Fulton Building, 
Sussex University, 
Falmer, East Sussex 
BN1 9NZ

Pakete Dahil Olan Hizmetler

Yaz Okulu Paket Ücreti: 2.350 GBP 
Programa kayıt yaptırmak için 1 Mart 2020'ye kadar 750 GBP ödenmesi gerekmektedir. Geriye kalan ücretin vize başvurusundan 
önce tamamlanması gerekmektedir. Vize başvuruları Nisan ve Mayıs ayı içerisinde yapılacaktır. 




