DÜNYA KÜLTÜR MİRASINDA TÜRKİYE – ARKEOLOJİ YAZ OKULU

Yunus Emre Enstitüsü dünyanın farklı noktalarındaki kültür merkezleri ve irtibat noktalarında
eğitim-öğretim çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel
araştırmalara destek vermektedir.
Bu kapsamda Enstitümüz, yurt dışında Türkiye’nin kültürel mirasının daha yakından tanıtılması
amacıyla Dünya Kültür Mirasında Türkiye-Arkeoloji Yaz Okulu faaliyetini hayata
geçirmiştir. Faaliyet kapsamında kültürel mirasa ve arkeolojiye meraklı üniversite
öğrencilerinin Türkiye’nin kültürel mirasını yerinde tanıması hedeflenmektedir. İki hafta
sürecek program çerçevesinde akademik seminerlerin yanı sıra kazı alanları ve müzelere
ziyaretler gerçekleştirilecektir. Katılımcıların müthiş bir Türkiye deneyimi yaşayacağı
programın ayrıntıları aşağıda sıralanmıştır.
9. Tema ve konu
Yaz Okulunda Türkiye’nin zengin arkeolojik mirasının işlenmesi öngörülmektedir.
a) Seminerler ve atölye çalışmaları: Anadolu uygarlıklarının arkeoloji, tarih, mimari
ve sanat tarihi açısından incelenmesi ve bunlar hakkında üniversite hocaları, kazı
başkanları, alan uzmanları, müze müdürleri, vb. uzmanlar tarafından verilecek
zengin içerikli seminerler
b) Film ve belgesel gösterimleri: Kazı alanları ve ören yerleri için hazırlanan
belgesellerin ve filmlerin gösterimi
c) Saha gezileri: Troya, Efes, Göbeklitepe, Boğazköy-Hattuşa Ören Yerleri; Troya
Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Zeugma, Şanlıurfa, Çorum ve Boğazköy
Müzeleri gezileri; İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Kütüphanesi ziyareti
d) Tarihi ve turistik şehir gezileri: Çanakkale, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara,
Çorum, İstanbul gezileri
10. Program tarihi ve Yeri
Program 22 Temmuz - 04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Çanakkale, İzmir, Şanlıurfa,
Gaziantep, Ankara, Çorum ve İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
11. Hedef Kitle ve Katılımcı Şartları
Programa; aşağıdaki niteliklerde ve her ülkeden sadece bir kişi kabul edilecektir.
Programa bir sınıf oluşturacak şekilde 25 kişinin kabul edilmesi öngörülmektedir.
a)
b)
c)
d)

En az B2 düzeyinde İngilizce bilmek
Tercihen üniversitelerin 1. ya da 2. sınıflarında öğrenci olmak.
Kültürel miras ve arkeolojiye ilgi duymak
Üniversitelerin arkeoloji, kültürel antropoloji, sanat tarihi, tarih, halkbilim,
coğrafya gibi sosyal bilimler alanlarında öğrenim görmek
e) Seyahate engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak
f) Kültürlerarası iletişime açık olmak
12. Program Dili

Program uluslararası katılımcı kitlesi göz önüne alınarak İngilizce yürütülecektir.
13. Konaklama
Üniversite veya
konaklanacaktır.

kurum

yurtlarında/misafirhanelerinde

tek

kişilik

odalarda

14. Başvuru Tarihleri ve Yöntemi
Başvurular 25 Mart – 25 Nisan 209 tarihleri arasında başvuru.yee.org.tr adresinden
çevrimiçi olarak yapılacaktır.
15. Bursa dâhil olan hizmetler:
a) Uluslararası ve yerel ulaşım
b) Konaklama
c) Üç öğün yemek
d) Ders materyali
e) Müze-ören yeri giriş ücretleri
f) Rehberlik
16. Burs kapsamında olmayan hizmetler:
a) Kişisel seyahat sigortası
b) Vize masrafları
c) Kişisel harcamalar

