
 

1 
 

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 

İZMİT RAHMİ SEYMEN YERLEŞKESİ 

2017-18 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

YAZ TATİLİ VELİ BÜLTENİ 

   Sayın Velimiz;  

      Yaz tatilini mutlu, verimli ve güzel bir şekilde geçirmek için her öğrenci 

kendi üzerine düşen bir yaz tatili programı çıkarmalıdır. Planlama ve hedef 

koyma hayatımızın her alanında olmalıdır. Programı hazırlarken dinlenmeye, 

gezmeye, arkadaşlıklara, eğlenmeye vakit ayrıldığı gibi dönem içerisinde 

akademik başarısı düşük olan derslerin telafisi de göz önünde 

bulundurulmalıdır. Özellikle okuldaki dersleri düşük ve ders konusunda 

eksiklikleri fazla olan öğrenciler için bu tatiller diğer arkadaşlarını 

yakalamada önemli bir fırsat olarak görmelidirler. 

 

                                                                                      Rehberlik Servisi 

YAZ TATİLİ PROGRAMI  

Programları hazırlarken gelecek yıl karşımıza çıkacak durumları da göz 

önünde bulundurmakta fayda olacaktır. Özellikle sınav hazırlığında son yıla 

girmiş olan öğrenciler için bu yaz eksiklerini tamamlamak, diğer 

kademelerde bulunan öğrenciler için de genel bir tekrar yapma adına 

bulunmaz kaftan niteliğinde zaman dilimleri içermektedir.  

 

Peki ders çalışma, konu eksiğini tamamlama ve sınav hazırlığı nasıl 

olmalıdır? 

 Her öğrenci kendi durumu ile ilgili bir analiz yapıp, kendine özel bir 

çalışma stratejisi oluşturmalıdır. Önünde duran yaz tatilini ele 

aldığında yakın hedef, orta hedef ve uzak hedef şeklinde günü, 

haftayı ve tatil sonunu planında kapsayan bir program yapmalıdır. 

Oluşturulacak hedeflerde çalışmayı artıracak, çalışma isteğini 

kamçılayacak hedefler olmalıdır.  
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Bu belirtilen durumlar ışığında bazı plan hazırlama stratejileri şunlardır: 

1. Konu tekrarı yapmak: İnsan öğrendiklerinin % 75’ini bir hafta içerisinde, % 

66’sını bir gün içerisinde, % 54’ünü de bir saat içerisinde unutur. Unutmayı 

önlemenin en iyi yolu yapılan tekrarlardır. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla 

hatası çıkan öğrenciler genel tekrara ağırlık vermelidir. 

 

2. Eksik kalan konuları tamamlamak: Konu eksiği fazla olan, konuları sınava kadar 

yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler, tatilde önceliği eksik konularını 

tamamlamaya ayırmalıdır. Çünkü, eksik bilgilerin üzerine yapılan öğrenme verimli 

sonuçlar vermez, yeni bilgilerin tam ve bilinçli olarak öğrenilmesini engeller. 

 

3. Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara 

yoğunlaşmak: Örneğin öğrencinin matematikten çok fazla eksiği varsa, öğrenci 

tatil döneminde bu derslere daha fazla vakit ayırarak bu zayıflığını gidermelidir. 

 

4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru 

kaçıran öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler. 

 

5. Sınav hazırlığında olan öğrenciler; 12. sınıfa geçen öğrenciler için eksikleri 

tamamlama ders konularını tekrar etme, denemelerle kendilerini sınama yapmaları 

sonucunda elde sınava bir adım önde başlayacaklarını unutmamaları gerekir. 

 

6. Özellikle 12. Sınıfa geçen öğrencilerin TYT konularını tamamlama önemli bir 

etken olup dönem içerisinde AYT konularına çalışma vakitlerini de böylelikle 

artırmış olurlar. Konuları tamamlamak daha fazla soru çözme çıkmış soruları 

analiz etme ve netleri artırmada etken olacaktır. 

 
    Ders eksiklerini tamamlama düzeyinde hazırlanan planların yanında 

tatiller öğrencilerin yeni şeyler keşfetmesinde kendi kişisel gelişimlerinde 

katkıda bulunacakları zaman dilimleridir. Kişisel gelişim kavramı içerisinde 

en etkili gelişim aracı kitaplardır. Bu tatilde okunacak her kitap yeni 

okyanuslara açılacak gemi niteliğinde olup öğrencinin bireysel gelişmesinde 

katkı sağlayacaktır. Kitabın başarı ile olan ilişkisi artık yadsınamayacak bir 
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gerçek iken kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı başarıları 

yakalaması çok zor olacaktır. 

Tüm planlamaların ardından öğrencilerin aklına şu soru gelebilir; 

Peki tatil demek yoğunluklu olarak ders çalışmak, tekrar yapmak ve kitap 

okumak mı demek? 

Tabii ki hayır. Senenin yorgunluğunun atılması, bedenin ve zihnin dinlenmesi 

ve rahatlaması da gerekir. Zaten okul olmadığından bunlara ayıracak bol bol 

vakit olacaktır. Bundan dolayı hazırlanılacak tatil programına zevk alınacak 

bir takım aktiviteleri de eklemek önemlidir. 

Bu aktiviteler; 

* Sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi, 

* Bilgisayar ile çalışma ve sınırlı oyun oynama, 

* Yaz okuluna gidilmesi, 

* Yakınların ziyareti, 

* Arkadaşlarla bir araya gelip ortak bir takım aktiviteler yapılması, 

* Sportif aktivitelere katılma 

* Katkı sağlayacak geziler ve hobilere daha çok zaman ayrılması şeklinde 

olabilir. 

Ancak, tüm bunları yaparken ölçülü olmak, ipin ucunu kaçırmamak da 

önemlidir. Tatilde öğrencinin sağlığına da dikkat etmesi oldukça önemlidir. 

Tatil boyunca alınan besinlere dikkat etmek, öğünleri düzenli ve zamanında 

yemek, kalkış ve yatış saatlerinin düzenli olmasına çalışmak ve riskli 

aktivitelerden sakınmak sağlık için oldukça önemlidir. 

En kötü bir plan bile plansızlıktan daha iyi olacağını asla unutmayın, önünüze 

koyacağınız her hedef sizi başarıya bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu 

tatilin öncelikle sağlıklı ve huzurlu geçmesi ve sonrasında size başarı 

getirecek nitelikte olması dileğiyle. 

REHBERLİK SERVİSİ 


