
 

 

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.  

 
Sevgili Öğrencilerim,  
Kararlılıkla başladığımız bu yola kararlılığımız artarak devam ediyoruz. TYT Türkçe ile ilgili olarak; ANTALYA Çalışma kampı için 
ayırdığımız ek kaynaklarımızın ve soru bankası ve konu anlatımlı kaynak kitaplarımızın sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta 
anlam, sözcük türleri, sözcükte yapı, cümle türleri konularının hepsini bitirmenizi Öneriyorum. AYT Edebiyat ile ilgili olarak; İslamiyet 
öncesi Türk edebiyatı, Geçiş dönemi, divan edebiyatı nazım şekilleri, türleri ve sanatçıları, halk edebiyatı nazım şekilleri, türleri ve 
sanatçıları, edebi akımlar ve dünya edebiyatı sanatçıları ile ilgili konu çalışıp hatırlama çalışması yaptıktan sonra soru çözmenizi 
tavsiye ediyorum. Sizi çok seviyor ve bu yolda karşınızda değil; yanınızda yürüdüğümü unutmamanızı rica ediyorum.  
 
Canan SARA 
 
 
Buse' cigim. Çok yoğun bir dönemi geride bıraktık. Senin çalışma azmin beni mutlu ediyor. İşimizin çoğu bitti gibi. Top sende artık. 
Tüm konulardan ikişer test çözmen çok iyi olur. Kocaman öpüyorum seni. 
 
Sezbil VURAL 
 
 
Sevgili arkadaşlar yorucu geçen bir dönemin ardından kısa bir dinlenme arası vereceğiz. Bu arada tabiki 1. dönemi layıkıyla 
geçirenlerin dinlenmek en büyük hakları. Bu tatil dönemi sizin için YKS öncesi bir fırsat olacaktır. 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 
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 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 

12-A TATİL 
ÖNERİLERİ 



 
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 
 
 
12 (Dil Grubu ) Sevgili Öğrencilerim, yarıyıl tatilinizde genel koni tekrari yaparak vermiş olduğum testleri çözerek, en az 2 deneme 
çözmenizi rica ediyorum. Hepinize güzel bir tatil diliyorum...Sevgiler... 
 
Elif Tezcan BARAN 
 
 
Sevgili öğrencilerim,  
Bu dönemde yapmış olduğunuz sıkı çalışmanın meyvelerini topluyorsunuz. Bu motivasyonu yitirmediğinizde başarı elbet sizinle 
olacaktır. Bu tatil döneminde eksik konularınızı tekrar etmeniz Çok önemli. Size verdiğim çalışmaları dikkat ve disiplinle 
yapacağınızdan hiç kuşkum yok.  
Hepinize en verimli şekilde geçireceğiniz bir tatil diliyorum. 
 
Emine TÜRKGENÇ 
 
 
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 
 
 
Özellikle TYT konularından tekrar yapmalarını ve soru çözmelerini öneriyorum. İyi tatiller. 
 
Münüre ÇEBİ 

 

 

 


