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PDR HAZİRAN’22 BÜLTENİ 

MEV KOLEJİ 
ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU ve FEN LİSESİ YAZ TATİLİ BÜLTENİ 

Sevgili gençler,  

  2021-2022 eğitim öğretim yılını yeni bilgi ve beceriler kazanmış ve birçok alanda belirli bir performans 
sergilemiş olarak geride bıraktınız. Sizin için bir soluk alma, dinlenme fırsatı yakalayacağınız tatil süreci 
aslında gelişiminizi sağlayacak planlamalarla şekillenmesi gereken bir dönemdir.  

    9. sınıf itibariyle üniversite adayı olduğunuz bunun 
yanında bir de ergenlik dönemi içinde bulunduğunuz bu 
dönemde bir yandan akademik başarınızı bir yandan 
kişisel, duygusal ve gelişiminizi sağlıklı bir şekilde 
ilerletebilmeniz yaz tatilini verimli bir şekilde 
değerlendirebilmeniz ile mümkün olacaktır.  

   Tatilin bütün kuralların ve sınırların kalkması demek 
olmadığını hatırlatarak bulunduğunuz yaş itibariyle 

   Öncelikle tatili kendinizi doğru ve daha 
yakından tanıyabileceğiniz ilgi ve yeteneklerinizin 
farkına varabileceğiniz bir zaman dilimi olarak 
görmeli, hedef piramidinizi oluşturmalı;  
önceliklerini sıralamalısınız.  

   Belirlediğiniz hedeften başka, hayat yolunda 
takip edebileceğiniz birde yol haritası 

   Yaşadığınız şehrin imkanlarını kullanmalı, gelişiminize katkı sağlayacak kültürel ve sanatsal faaliyetlere 
zaman ayırmalısınız. Müze, sergi, kütüphane, tiyatro, konser, sinema vb. kültürel faaliyetler genel 
kültürünüzü artacağı gibi, sosyal yönünüzü de geliştirecektir.  

   Đlgi ve yeteneklerinize göre sportif ve sanatsal faaliyetlerle 
ilgilenebilirsiniz. Yüzme, basketbol, futbol, tenis gibi 
sporlara yönelik spor okulları, doğru bir şekilde enerjinizi 
harcamanızı, koç veya antrenörün otoritesi altında disipline 
olmanızı hem de diğer bireylerle birlikte iletişime girip 
sosyalleşesinizi sağlayacaktır.  

   Müzik, karikatür, resim, drama, gibi sanatsal faaliyetler ise 
kendinizi keşfetmenize olanak tanıyacaktır. Tatil dönemi 
yeterince ilgilenemediğiniz ve yoğunlaşamadığınız hobilere 

zaman ayırma fırsatıdır. Đlginizi çeken faaliyetler hem sevdiğiniz işlerle vakit geçiresinizi sağlayacak, hem 
de bir işi yapabildiğinizi görerek, üreterek kendinize olan güveniniz artacaktır.  
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   Bu dönemi verimli bir şekilde geçirebilmenizi 

sağlayabilecek bir diğer önerimiz ise kitap okumaya 

ayıracağınız vakti artırmanız olacaktır.  

   Düzenli okuma alışkanlığı sizin hayal dünyanızı, 

bilgi ve kelime dağarcığınızı, anlama ve algılama 

    Akademik başarı anlamında ise bu uzun tatil süreci sizler için çok değerli bir süreçtir. Öğretim yılı 
boyunca öğrendiklerinizi nasıl günlük, haftalık ve aylık olarak tekrar etmeniz gerekiyorsa, tatil süresince de 
tekrara önem vermelisiniz. Bu sayede bir öğretim yılı boyunca öğrenilenleri pekiştirecek, özellikle birinci 
dönemde işlenmiş konuları hatırlamış olacak ve bir sonraki öğretim yılına hazır bir şekilde yazı 
tamamlayacaksınız. En etkili tekrar etme yöntemlerinden biri kitaplardaki konuya dair bilgileri ve derste 
tutulan notları gözden geçirmek ve hemen ardından test çözmektir.  

 
    Asıl amacı dinlenmek olan yaz tatilinde kısa süreli 
ancak düzenli bir çalışma, etkili ve verimli bir tekrar için 
yeterli olacaktır. Özellikle 9 ve 10. sınıf öğrenciler için, 
dersleri tekrar etmek ekstra önem arz etmektedir. Çünkü 
TYT sınavında büyük ölçüde 9 ve 10. sınıf konuları 
sorulmaktadır. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrenciler ise 
tekrar etme ve eksikleri giderme meselelerine daha fazla 
önem vermelidirler.  
 
   Bildiğiniz üzere okuyacağınız üniversite, hayatınızdaki 
başarınıza dair önemli basamaklardan biri olduğundan, bu 
yıl gireceğiniz ‘’Yükseköğretim Kurumları Sınavı’’nın 
önemini kavramalı, çalışmak için okulun başlamasını 
beklememelisiniz.   
    

Sınav hazırlığınızın büyük bir kısmını düzenli bir çalışma sistemi ile bu süreçte tamamlayabilirsiniz. Bir ders 
çalışma programı oluşturun ve o programa göre düzenli bir şekilde çalışın. Kendinize hedefler koyun ve bu 
doğrultuda ilerleyin. Örneğin, bugün Üslü Sayılar konusunu bitireceğim deyin ve elinizdeki konu anlatımlı 
kitaplardan çalışıp o konuyla ilgili testleri çözün.  
 
   Burada önemli olan düzenli ve devamlı çalışma alışkanlığını kazanmaktır. Böylece sınav hazırlık sürecinde 
çalışma alışkanlığı ile ilgili sıkıntıları en aza indirmiş olacaksınız. Tabi kendinize aşırı yüklenip öğretim 

     Yaz tatilini akademik başarı adına en iyi şekilde 
değerlendirme konusunda yapılabilecek bir diğer 
çalışma ise öğretim yılı boyunca istediğiniz başarıyı 
elde edemediğiniz derslere yoğunlaşmak olacaktır.  
 
   Eksiklerinizi giderip hatalarınızı düzelttiğinizde bir 
sonraki öğretim yılındaki başarınız için büyük bir adım 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
   

Zaman insanların en büyük sermayesi,  

kimi zaman en büyük pişmanlığıdır.  

En büyük sermayenizi  
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   Bir tatil programı ve tatil hedefi olmayan gencin en 
büyük handikabı oluşan boş zamanının büyük bir 
kısmını televizyon, bilgisayar oyunları, internet, cep 
telefonu gibi sanal ortamlarda geçirmek olacak ve bu 
durum sanal bağımlılığı beraberinde getirecektir.  
 
   Elbette belli zaman aralıklarında bu tür etkinliklere 
hepimiz ihtiyaç duyacaksınız. Önemli olan ise 
sınırlarınızı doğru ayarlayabilmeniz, kontrolü elinizde 
tutabilmeniz olmalıdır.  

   Tatil sürecince yapılabilecek çalışmalardan bir 
diğeri ise üniversiteleri ziyaret etmek olacaktır. 
Temmuz ayı itibariyle tüm üniversiteler tanıtım 
günleri düzenlemektedir.  
 
   Bu etkinliklere katılarak hem üniversiteler hem 
de bölümler hakkında detaylı bilgi alabilme ve 
karalarınızı netleştirme şansına sahip olabilirsiniz. 
 
   Ayrıca mesleki bir deneyim sağlayabilirsiniz. 
Düşündüğünüz yada hedeflediğiniz mesleği daha 
yakından tanımak, ilgi ve yeteneklerinize 
uygunluğunu anlayabilmek için meslek uzmanı 
yanında zaman geçirebilir, mesleği yerinde 

   Zaman yönetimini doğru planlayabilmeniz için 

eğlenerek öğrenmenizi sağlayan, zihninizi çalıştıracak, 

analitik düşünme becerilerinize katkı sağlayacak, farklı 

becerilerinizi geliştirmeye destek olabilecek; 

oynayabileceğiniz oyunları, okuyabileceğiniz kitapları, 

izleyebileceğiniz filmleri ve sizler için bir araya 

   Bilginiz Olsun 
Üniversite Tercih Fuarı: 22-23-24 Temmuz 2022,  Lütfi Kırdar Kongre Merkezi  
Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu: 3 dönem halinde gerçekleştirilecektir.  Program akışı ve detaylı bilgi için https://

liseyazokulu. sabanciuniv.edu/ 
Merak ettiğiniz diğer üniversitelerin yaz okulu atölye çalışmalarını web adreslerindeki duyurular kısmından veya tanıtım 

bölümlerinde yer alan aday öğrenci bölümlerinden takip edebilirsiniz. 
Belediyelerin Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin yaz tatili için düzenlediği çeşitli eğlence, aktivite, kültür sanat programlarına 

katılım sağlayabilirsiniz.  
Oyun Önerilerimiz; Katamino, Satranç, Mangala, Akıl Oyunları, Q Bitz  
Film Önerilerimiz; Seabiscuit, Forrest Gump, Schindler’s List, Gattaca, Temple Grandin, Cube, The Imitation Game, Her 

Çocuk Özeldir, Proof (Kanıt) 
Kitap önerilerimiz; Ekmek Kavgası (Orhan Kemal),Simyacı  (Paul Coelho), Kayıp Zamanlar (Michael Morpurgo), Semerkant 

(Amin Maalof), Bitmeyecek Öykü (Michael Ende),Kırmızı Pazartesi (Gabrel Garca Marquez),Yüzyıllık Yalnızlık (Gabrel 

   Ayrıca http://www.biletix.com/anasayfa/TURKIYE/tr adresini ziyaret ederek ilgi duyduğunuz 
etkinlikler hakkında bilgi alabilirsiniz. 


