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TATİL BAŞLARKEN

Yoğun ve yorucu geçen bir eğitim öğretim dönemi daha sona erdi ve tüm öğrencilerin 
sabırsızlıkla beklediği yaz tatili başlıyor. Yoğun bir tempodan çıkan öğrencilerimizin tatil sürecinde 
öncelikle dinlenmeleri sonrasındaysa bir yıllık eğitim-öğretim süreçlerini değerlendirmelerini 
öneriyoruz. Ebeveynler olarak bu değerlendirme sürecinde, sizler de yönlendirici olabilirsiniz. 
Ancak burada öğrenciyi eleştirmeden sürece dâhil olmanız, öğrencinin eksiklerini görmesi ve 
özeleştiri yapabilmesi açısından sağlıklı olacaktır.
Bazı öğrencilerimiz, zayıf olan derslerine yönelik çalışmalar yapabilecekleri gibi öğrendiklerini 
unutmamak için de yaz döneminde çalışmalarını sürdürebilir. Özellikle yeni eğitim-öğretim 
döneminde 12.sınıf olacak öğrencilerimizin yaz tatilinde çalışmalarına ağırlık vermesi, hede�erini 
gözden geçirerek bu hede�ere ulaşmak için neler yapmaları gerektiğini planlamaları faydalı 
olacaktır. Tatiller, öğrencilerin eksiklerini tamamlamalarının yanında yeni şeyler keşfedecekleri ve 
kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri de bir zaman dilimidir.
Kişisel gelişim kavramı içerisinde en etkili araç kitaplardır. Düzenli kitap okumanın başarıya olan 
olumlu etkisi yadsınamayacak bir gerçektir. Kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı 
başarıları yakalamakta zorluk çektiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca tatilde kitap okumaya başlamak, 
böyle bir alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için bulunmaz bir fırsattır. Bu nedenle kitap 
okumak, iyi bir tatil programının olmazsa olmazlarındandır. Ancak bunların yanında tatil 
programlarında keyif alınacak etkinliklere de yer verilmesi önemlidir.

1. Sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi
2. Bilgisayarla çalışma ve sınırlı oyun oynanması
3. Yakınların ziyaret edilmesi
4. Arkadaşlarla bir araya gelip ortak takım aktivitelerinin yapılması
5. Spor aktivitelerine katılma
6. Katkı sağlayacak geziler ve hobilere daha çok zaman ayrılması şeklinde olabilir.

İşte yaz tatili için sosyal aktivite önerileri:

Nesin Matematik Köyü

 

Tarih: 11 Haziran-16 Eylül 2018
Amaç: Lise öğrencilerinin soyut matematik 
zevkini geliştirmektir. Lise müfredatı ya da 
üniversite sınavları gibi kaygılarımız olmayacaktır. 
Sadece matematiği öğrenmek isteyen meraklı 
öğrencilere sesleniyoruz. Programların 
öğretmenlere de uygun olduğunu düşünüyoruz.



Programlar Hakkında: Nesin Matematik Köyünde 11 Haziran-16 Eylül 2018 arasında lise 
öğrencileri ve öğretmenleri için her biri ikişer haftalık yedi yaz okulu programı düzenlenecektir. 
Programlar ikişer haftalık olup tek hafta katılım kabul edilmemektedir. Zorunlu nedenler dışında, 
dönemin başlangıç tarihinden bir gün önce (bir pazar günü) köye gidilir ve bitiş tarihinde (tam iki 
hafta sonra pazar günü) köyden dönülür. Perşembe tatil günüdür, bu günlerde isteyenler topluca 
bir yere (Efes harabeleri, tekne gezisi, Milli Park gibi) gidebilir. Her ders aşağı yukarı 2 saat sürer. 
Günde dört ders yapıldığından öğrenciler her gün 8 saat derse girmek zorundadır. (Başlangıçta 8 
saat matematik çok gelebilir ama kısa zamanda alışacaksınız.) Haftada iki üç akşam, bir ya da iki 
saatlik etütler de vardır. Her öğrenci dönüşümlü olarak bulaşık yıkamak, yemeğe yardım etmek, 
temizlik yapmak gibi köyün gündelik bir işlerinde çalışanlara yardım etmek zorundadır. Bu işler 
günde ortalama bir saati bulur.
Programların tarihlerini ve içeriklerini aşağıda bulabilirsiniz.
Ücret: Her bir yaz okulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve temel ihtiyaçlar 
koğuşlar için 1.890; çadırlar için 1.400 TL'dir. Geziler ücrete dâhil değildir. İhtiyacı olanlar burs için 
başvurabilir.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi Gelecek Konser Programı

Tarih: 22 Mayıs-22 Temmuz
Dünyanın ve müziğin sahnesi Zorlu PSM' de muhteşem isimlerle buluşmaya hazırlanın!

Müzikseverler, yıllardır heyecanla beklenen isimlerin yepyeni şarkıları ve milyonların hafızalarında 
yer etmiş müzisyenlerin unutulmaz notaları ile bu sezon Zorlu PSM sahnesinde buluşacak.  
İstanbul'un uzun zamandır beklediği sanat platformu olan Zorlu PSM' nin teknik anlamda 
dünyanın en gelişmiş performans salonları olarak tasarlanan ve zenginleştirilmiş akustik özelliğe 
sahip konser alanları ile müziğin dinamizmini yeniden keşfedeceksiniz. Şimdiye dek 
yaşamadığınız konser deneyimleri için Zorlu PSM' de sahne bulacak yerli ve yabancı dev isimlerin 
konserlerini kaçırmayın!  

Zorlu Performans Sanatları Merkezi Gelecek Konser Programı

Tarih: 25 Haziran-22 Temmuz İstanbul
Müzikseverler, yıllardır heyecanla beklenen isimlerin yepyeni şarkıları ve milyonların hafızalarında 
yer etmiş müzisyenlerin unutulmaz notaları ile bu sezon Zorlu PSM sahnesinde buluşacak.  
İstanbul'un uzun zamandır beklediği sanat platformu olan Zorlu PSM' nin teknik anlamda 
dünyanın en gelişmiş performans salonları olarak tasarlanan ve zenginleştirilmiş akustik özelliğe 
sahip konser alanları ile müziğin dinamizmini yeniden keşfedeceksiniz. Şimdiye dek 
yaşamadığınız konser deneyimleri için Zorlu PSM' de sahne bulacak yerli ve yabancı dev isimlerin 
konserlerini kaçırmayın! 



Müzik

Etkinlik: Massive Attack
Mekân: Zorlu PSM-Türkcell Sahnesi İstanbul
Tarih: 25 Haziran 2018

Etkinlik: Angus & Julia Stone
Mekân: Zorlu PSM-Türkcell Sahnesi İstanbul
Tarih: 11 Temmuz 2018

Etkinlik: An Evening  with  Steven Wilson
Mekân: Zorlu PSM-Türkcell Sahnesi İstanbul
Tarih: 22 Temmuz 2018
Konser ve Festivaller

Yüksek Sadakat
Dorock XL İstanbul
Cmt, 16/06/18
Teoman
Jolly Joker Alaçatı İzmir
Cum, 29/06/18
Kuşadası Gençlik Festivali-Kamp + Kombine
Sevgi Plajı Aydın
Çar, 04/07/18

 

Trakya Müzik Festivali-Kombine 
Erikli Plajı Edirne
Cum, 03/08/18

 

İstanbul Blue Night Presents: Liam Gallagher
Küçük Çiftlik Park İstanbul
Sal, 14/08/18



Zeytinli Rock Festivali-Kombine
Zeytinli Dalyan Sahili Balıkesir
Çar, 29/08/18

 

Müzeler

Pera Müzesi 

8 Haziran 2005’te açılan Pera Müzesi, Suna ve İnan 
Kıraç Vakfı’nın nitelikli ve geniş ölçekli kültür-sanat 
hizmeti vermek amacıyla kurduğu bir özel 
müzedir. 2003-2005 döneminde Restoratör Mimar 
Sinan Genim ’in hazırladığı proje çerçevesinde 
Tepebaşı'ndaki tarihi Bristol Oteli’nin cephesi 
korunarak çağdaş ve donanımlı bir müze olarak 
inşa edilen binasında faaliyet gösteriyor.
Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ait 

“Oryantalist Resim”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya Çini ve Seramikleri” koleksiyonlarını 
ve bu koleksiyonların temsil ettiği değerleri sergiler, yayıncılık ürünleri, sözlü etkinlikler, eğitim 
etkinlikleri ve bilimsel çalışmalar aracılığıyla kamuyla paylaşmakta, gelecek kuşaklara aktarmayı 
amaçlamakta.
Aralarında Tate Britain, Victoria ve Albert Müzesi, St. Petersburg Rus Devlet Müzesi,  JP Morgan 
Chase Koleksiyonu, New York School of Visual Arts,  Maeght Vakfı gibi dünyanın önde gelen müze, 
koleksiyon ve vakı�arıyla ortak sanat projeleri üreten Pera Müzesi, düzenlediği dönemli sergilerle, 
“Jean Dubu�et”, “Henri Cartier-Bresson”, “Rembrandt”, “Niko Pirosmani”, “Josef Koudelka” “Joan 
Miró”, “Akira Kurosawa”, “Marc Chagall”, “Pablo Picasso”, “Fernando Botero”, “Frida Kahlo”, “Diego 
Rivera”, “Goya” gibi dünyanın usta sanatçılarının yapıtlarını ülkemiz sanatseverleriyle buluşturdu.
Açıldığından bugüne her yıl ulusal ve uluslararası eğitim ve sanat kurumlarıyla işbirliği yaparak 
genç sanatçıları destekleyen sergiler de düzenleyen Pera Müzesi, tüm sergilerini kitaplar, sözel 
etkinlikler ve çocuk eğitim programlarıyla da destekliyor. Dönemsel programları ve etkinlikleriyle 
dikkat çeken Pera Film ise ziyaretçilere ve sinema meraklılarına klasiklerden bağımsız �lmlere, 
animasyon ve belgesellere uzanan, kimi zaman sergilere paralel kapsamlı gösterimler 
düzenlemekte.
Kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği etkinliklerle Türkiye’nin en nitelikli, öncü ve sevilen 
müzelerinden biri haline gelen Pera Müzesi, kentin bu çok canlı bölgesinde çağdaş bir müzekültür 
merkezi olarak hizmet veriyor.



Ziyaret Saatleri
Salı-cumartesi: 10.00-19.00
Pazar: 12.00-18.00
* Müze, pazartesi günleri kapalıdır.
* Pera Müzesi, her cuma 18.00-22.00 saatleri arası ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Rahmi M. Koç Müzesi 

Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye’nin ulaşım, endüstri  ve 
iletişim tarihine ışık tutan ilk büyük müzedir. 
İstanbul’da, Haliç kıyısındaki endüstriyel arkeoloji 
açısından büyük önem taşıyan tarihi binalarda 
sergilenen müze koleksiyonu; gramofon iğnesinden 
denizaltıya, röntgen aracından gemi ve uçaklara 
kadar geçmişe ışık tutmuş binlerce objeden 
oluşmaktadır. Büyük emek verilerek ortaya konmuş, 
günlük hayatı belki asırlarca etkilemiş, her biri tarihe 

damga vurmuş önemli objelerin bir arada sunumuyla eşsiz, masalsı bir atmosfere bürünen 
müzede sergilenen; aslında insanoğlunun becerisi, çalışkanlığı ve estetik zevkidir.
Yıllar geçtikçe koleksiyonu büyüyen ve günümüzde 27.000 m2 alana yayılan müze, üç ana 
bölümden oluşur:

- Tarihi Lengerhane Binası
- Tarihi Hasköy Tersanesi
- Açık Hava Sergileme Alanı

Ziyaret saatleri
Salı-cuma:10.00-17.00
* Müze, pazartesi günleri kapalıdır.

İstanbul Balmumu Heykel Müzesi

Dünyada bire bir rehberlik hizmeti verilen tek 
balmumu heykel müzesi olma unvanına 
sahip olan müze, meraklılarını bekliyor.
Dünyada bire bir rehberlik hizmeti verilen tek 
balmumu heykel müzesi olma unvanına 
sahip müzemizde, 70 ünlüye ait balmumu 



heykeli bulunmaktadır. Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça ve Farsça ücretsiz rehberlik hizmeti 
sunmaktayız. Sunumlar sinevizyon gösterimleri ile desteklenmektedir. Heykellerimiz Rusya’da 
yapılmaktadır. Müzemizin dünyadaki balmumu heykel müzelerinden diğer bir farkıysa 
mezarlarının açılıp kemik yapısından yararlanılarak çalışılan heykellerin var oluşudur. Etlendirme 
yöntemi denilen bu yöntem ile 78 yıl önce Timurlenk ve Korkunç İvan'ın heykelleri çalışılmıştır. 
Ayrıca 50-60 yıl önce çalışılan heykellerimiz de bulunmaktadır. 
İstanbul Balmumu Heykel Müzesinin ziyaret edilmesi, topluma kültür ve sanat yoluyla tarih bilinci, 
tarih sevgisi aşılamanın yanında geleceğimizin emanetçileri çocuklarımızın aydınlatılması, 
öğrencilerimizin gelişiminde görsel ve uygulamalı eğitime katkısı açısından önem arz etmektedir.

Ziyaret saatleri
Her gün 10.00 ile 22.00 arası.


