
 

 

Tatil: 

Yeni şeyler keşfetmek için en güzel 
zaman. Okumak, dinlenmek ve 
keşfetmek için önerilerimizi sizlerle 
paylaşıyoruz. 

 

Uygulama: 

Çocuklarınız ve sizin için keyifli bir 
uygulama “Eğitim Takvimi” Google 
Play ve App Store’dan ücretsiz 
indirebilirsiniz. 

 

Etkinlik: 
Ankara’da yarıyıl tatili boyunca 
katılabileceğiniz çeşitli etkinlikleri 
biletix.com adresinde bulabilirsiniz. 

 
Canım öğrencilerim. Bir dönemi geride bıraktık. Sizler artık üniversite adaylarısınız. Tatili en verimli şekilde geçirin. Öğrendiğiniz 
sistemleri evdekilere anlatın. Soru sorsunlar. Yanıtlamaya çalışın. Hepinizi kocaman öpüyorum. İyi tatiller. 
 
Sezbil VURAL 
 
 
Evet sevgili gençler, bir dönem daha bitti. Yorucu bir dönemdi tabi ki sınavlar, ödevler, performans çalışmaları ve kurslar. Kısa bir ara 
vermek iyi gelecektir. Bu süreç gezip dinlenmek, eğlenmek, sevdiklerinize vakit ayırmak, beklettiğiniz kitabı okumak için güzel bir 
fırsat. Ancak bu arada biraz da eksiklerini kapatmak için tekrarlar yapmalısınız.2.döneme bomba gibi dönmelisiniz. Sizi bekliyor 
olacağız. İyi tatiller 
 
Melisa BÜYÜKKAHRAMAN 

 
 
Genel konu tekrarı yapıp kaynaklardan konu testlerini çözmelerini ve Sıra dışı kaya adlı belgeseli izlemelerini öneriyorum. İyi tatiller. 
 
Münire ÇEBİ 

 
 
Sevgili Öğrencilerim, yarıyıl tatilinizde ilgi alanınıza sahip İngilizce dergiler makaleler okuyarak ve sesli okuma yaparak okuma 
becerilerinizi geliştirmenizi rica ediyorum...Hepiniz için keyifli bir tatil olsun. Sevgiler... 
 
Elif Tezcan BARAN 

 
 
Sevgili öğrencilerim. Bir yarıyılı geride bıraktık. Fizik dersinin belki de en önemli konusu “Kuvvet ve Hareket”’tir. Bu konuya göstermiş 
olduğunuz ilgi beni çok heyecanlandırıyor. 15 günlük tatil döneminizde bu dönem gördüğünüz “Vektörler, Bağıl hareket, Yeryüzünde 
hareket, Atışlar, Çizgisel momentum, Tork” konularını tekrar ederek pekiştirmeniz çok önemli. Unutmayın ki, yaptığınız tekrarlar ve 
konuları günlük hayatınızda uygulamanız öğrenmenize destek oluyor. Ayrıca seneye gireceğiniz Üniversite sınavı için de soru çözmeyi 
unutmayın. Hatırlatırım ki çok soru çözmek değil, soru içinde düşünmek önemlidir.  
Hepinize en verimli şekilde geçireceğiniz bir tatil diliyorum. 
 
Emine TÜRKGENÇ 
 
 
Sevgili arkadaşlar yorucu geçen bir dönemin ardından kısa bir dinlenme arası vereceğiz. Bu arada tabiki 1. dönemi layıkıyla 
geçirenlerin dinlenmek en büyük hakları. Dinlenmenin yanında fırsat buldukça bugüne kadarki bilgileri taze tutmak adına konulara ait 
özellikle tanımları tekrar edebilir ve o tanımlardan neleri nasıl elde ettiğimizi neden sonuç ilişkisi gözeterek anlamaya çalışabilirsiniz.  
Matematiği öğrenmeye değil anlamaya çalışmak her zaman sizin adınıza daha iyi sonuç verecektir. Ayrıca bu anlama çabasının 
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düşünme aşamasında yalnız olmanız daha iyi olacaktır. Yeterince çalışıp düşündükten sonra üzerinde konuşmak, tartışmak istediğiniz 
ya da anlayamadığınız durumlarda her zaman telefon ile ulaşabilirsiniz. Bunun yanında daha fazla matematik ile ilgilenmek isteyenler 
"Yaşayan Matematik", "Matematik ve Oyun", "Matematik ve Korku" gibi kitapları okuyabilir ; "Gizli Sayılar – Hidden Figures" , "The 
Man Who Knew Infinity – Sonsuzluk Teorisi" gibi filmleri izleyebilirler. Ayrıca Youtube' da da bulunan BBC kanalı yapımı olan 
"Matematiğin Hikayesi" adlı belgeseli de izlebilirsiniz. Hepinize iyi tatiller dilerim... 
 
Gökhan BABACAN 
 
 
Sevgili Öğrencilerim; Bu tatil süresince konu eksiklerinizi tamamlamak adına bol bol tekrarlar yapın ve dönem boyunca edindiğiniz 
bilgilerin kalıcılığını sağlamak için test çözmeyi unutmayın. Sıcak bir çay ya da kahve eşliğinde kitap okumak en sevdiğiniz etkinlik 
olsun. İyi tatiller... 
 
Merve Ceren İNALTUN  
 
 
Sevgili çocuklar tatili hak ettiniz. Yoğun günlerden sonra dinlenme zamanı. Bu zamanı dengeli yaşayın. Ders tekrarlarınız fazla 
zamanınızı almaz. Eksiklerinizi mutlaka tespit edin ve tamamlama planı yapın. Nörobilimciler,  “İnsan zorlukla karşılaşmadan başarılı 
olamıyor.” diyorlar. Kendinizi zorlayın, lütfen zihninizi şaşırtın. Sizin dünyanızın muhteşem kaynağı youtube dan takip edecek yeni 
keşifler yapın. Barış Özcan, Diamond, Serdar Kuzuloğlu benim önereceklerim. Ayrıca Ted konuşmalarını rastgele peş peşe dinlemenin 
de çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Güzel filmler bulup seyredin. Sizi bekleyen geleceğe hazır olmanız için çok şeye ihtiyacınız var 
ve bunun için pek çok kaynağa sahipsiniz. Sizi seviyorum. İyi tatiller.  
 
Nurtaç KÖYMEN 
 
 
Mes chers amis, sevgili arkadaşlar, 
Keyifli ve verimli bir dönemi geride bırakıyoruz. Tatilde, öğrendiklerimizi unutmamanız adına mutlaka kısa süreli de olsa tekrarlar 
yapmalısınız. Öğrendiğimiz kelimeleri tekrar etmek ya da yeni kelimeler öğrenmek istediğinizde aşağıdaki yöntemleri kullanmanız 
faydalı olacaktır; Gözlerinizi kapatın ve zihninizde kelimeyi bağdaştırdığınız görseli hayal edin. Ve kelimeyi birkaç kez yüksek sesle 
söyleyin. Bu yöntemin, kelimenin hafızanızda yer etmesine yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. 
Dilinizi geliştirmek ve kendinize yeni kelimeler öğrenme fırsatı yaratabilmek, aynı zamanda da keyifli vakit geçirmek için Fransızca dizi 
ve filmler izleyebilir, şarkılar dinleyebilirsiniz.  
Hepinize iyi tatiller. Bonne vacances! 
 
Özge KÖRNES 
 
 
Sevgili Öğrenciler; öncelikle herkese iyi bir tatil dilerim. Bol dinlenmeli bol eğlenceli bol sporlu olsun. Hergün bir saat yürümeyi ihmal 
etmeyin. Mahalle de sokak da site de apartman da arkadaşlarınız varsa bolca oyunlar oynayın eğlenin. Eğer ailenizle vakit geçirmek 
içinde spor çok güzel bir fırsat. Bunların yanın da kendiniz ip atlayabilirsiniz günlük 15 tane şınav mekik çekebilirsiniz. Böylece tatilde 
aldığınız enerjiyi de yakmış olursunuz. İyi dinlenmeler. 
 
Nilgül DEMİRDOĞAN 

 
 

 


