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2016-2017 Eğitim öğretim yılını 9 Haziran Cuma günü tamamlayacak olan öğrencilerimizi, uzun 
bir tatil süreci bekliyor. Bu süreç öğrencilerin dinlenmeleri, kendilerini yenilemeleri için bir fırsat 
olmakla birlikte; eksiklerini kapatmak, önümüzdeki eğitim öğretim yılına daha donanımlı 
başlamak için de bir imkândır.

Yoğun bir tempodan çıkacak olan öğrencilerimizin,  bu tatil sürecinde hem dinlenmelerini hem 
de eksiklerini kapatmak, öğrendiklerini unutmamak için konu tekrarı yapmalarını ve soru 
çözmelerini öneriyoruz.

Öğrencilerimize Yaz Tatili İçin Bazı Öneriler: 

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 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 eksiklerini gidermelidir.

4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.

5. Özellikle 12. Sınıfa geçen öğrencilerin YGS konuları tamamlamaları önemli bir etken olup 
dönem içerisinde LYS konularına çalışma vakitlerini de böylelikle artırmış olurlar. Konuları 
tamamlamak, daha fazla soru çözme, çıkmış soruları analiz etme ve netleri artırmada faydalı 
olacaktır.

Ders eksiklerini tamamlama düzeyinde hazırlanan planların yanı sıra tatiller, öğrenciler için yeni 
şeyler keşfedebilecekleri ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri zaman dilimleridir. 
Kişisel gelişim kavramı içerisinde en etkili gelişim aracı kitaplardır. Kitabın başarı ile olan ilişkisi 
artık yadsınamayacak bir gerçek iken kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı 
başarıları yakalamakta zorluk çekmesi bilinen bir gerçektir.

TATİL BAŞLARKEN Ayrıca tatilde kitap okumaya başlamak böyle bir alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için bu 
alışkanlığı kazanmaları, kitap okumanın key�ni yaşamaları açısından bulunmaz bir fırsattır. 
Bundan dolayı kitap okumak, iyi bir tatil programının olmazsa olmazlarındandır.

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 farklı aktivitelere ayıracak vakit olacaktır. Bundan dolayı da tatil 
programınıza keyif alacağınız sosyal aktiviteleri de eklemek önemlidir.

Bu aktiviteler:

* Sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi

* Bilgisayar ile çalışma ve sınırlı oyun oynama

* Yakınların ziyareti

* Arkadaşlarla bir araya gelip ortak bir takım aktiviteler yapılması

* Spor aktivitelerine katılma

* Katkı sağlayacak geziler ve hobilere daha çok zaman ayrılması şeklinde olabilir.

ÖNERİLER:

FESTİVAL

Kuşadası Gençlik Festivali 2017
 

Tarih: 6-7, 8, 9 Temmuz 2017 14:00

Yer: Kuşadası Gençlik Festivali

Ücret: 100 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Ege'nin tek büyük festivali "Kuşadası Gençlik Festivali" 6-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında 
Kuşadası Sevgi Plajı'nda... Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgiyle karşılanan Kuşadası 
Gençlik Festivali, bu sene ikincisiyle müzikseverlerle buluşacak.

Milyon Yapım organizasyonunda ve Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde 6-9 Temmuz tarihleri 
arasında Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek olan 2. "Kuşadası Gençlik 
Festivali", 4 gün boyunca %100 müzik ve rock tatili ile müzikseverlere unutulmaz bir festival 
deneyimi yaşatacak.

%100 Electronica Festival İstanbul 2017

Tarih: 29, 30 Temmuz 2017

Yer: Suma Beach

Ücret: 174 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 

98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

2004’ten bu yana 150.000’den fazla müzikseveri 600’den fazla müzisyenin performanslarıyla dans 
ettiren Türkiye’nin en büyük elektronik müzik buluşması Electronica Festival, 29, 30 Temmuz’da 
onuncu kez İstanbul’da!

Andhim, Architectural, Claptone, Doctor Dru, Dominik Eulberg, Eagles & Butter�ies, Einmusik b2b 
Jonas Saalbach, Elderbrook, Etapp Kyle, Feathered Sun, Francesco Tristiano, Frankey & Sandrino, 
Henry Saiz & Band, Oceanvs Orientalis, Oliver Huntemann, Red Axes, Stavoz, Swayzak, Viken 
Arman, Voiski, Yokoo

Ahmet Şendil, Alican, Ali Efe Dinç, Batur, Becky Fr, Birol Giray ‘’Beegee’’,   Discolog, Doruk Güralp, 
Drell, Efe Kantel, Ferhat Albayrak, Furkan Kurt, Ja�er, Mert Yücel, Mousike, Moophy,  Murat 
Uncuoğlu, Nisso, Procombo, Rubsilent, Seko, Sezer Uysal, The Contra, Yang

İki gün boyunca plajı, ormanı ve geceyi dans müziğinin en iyileri ile Suma Beach ev sahipliğinde 
bir araya getirecek olan %100 Music: Electronica Festival İstanbul

Moovment festival

Tarih: 19 Ağustos 2017 14.00

Yer: Küçük Çiftlik Park

Ücret: VIP 275 TL / Normal 88 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden oluşan “line-up”ı, büyüleyici sahne prodüksiyonları, 
festival aktiviteleri ve çok daha fazlasını sizlere sunacak olan 10 saatlik müzik şöleni, Moovment 
Festival 19 Ağustos’ta Küçük Çiftlik Park, İstanbul’da! Pek çok dünyaca ünlü festival ve turnelerin 
İstanbul şovlarının ardından One Colony, ilk kez kendi konsept festivali Moovment Festival’i 
elektronik müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor!

Tiyatro

Mam’art-Nereye Gitti Bütün Çiçekler

Tarih: 3 Temmuz 2017 21:15

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 

98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Duman, ateş ve çeliğin hükmettiği bir coğrafyada solgun çiçekler ümitsizce açmayı bekler ve gün 
gelir yok olup giderler. Nereye Gitti Bütün Çiçekler, ruhlarındaki ışığın yok olmaması için 
mücadele veren, birbirinden apayrı yazgıları ve hayalleri olan 7 kadının hikâyesi. Onları birleştiren 
tek şey, aynı yerde yaşamak zorunda olmaları. Savaş mağduru olan ve bir arada yaşamaya 
mecbur bırakılmış 7 kadının hikayesi, kendilerine yardımcı olması için devlet tarafından 
görevlendirilen Amerikalı bir psikiyatr ve travma danışmanının gelişiyle farklı bir akışa kavuşur. 
Anlatılan öyle bir hikâye ki izleyicilerine kahkahalar attırırken derin iç çekişlere de 
sürükleyebiliyor. Tıpkı hayatın kendisi gibi... Hikâyelerin bir başka güzelliğiyse yer yer bir müzikal 
havasına bürünmesi. Oyun boyunca kadınların enstrüman çalması ve şarkılar söylemesi seyre 
bambaşka bir keyif katıyor. 

Bir Zamanlar Gazino ’da 
 

Tarih: 17 Temmuz 2017 21.15

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Büyük usta Haldun Dormen’i yepyeni bir oyunla sahnede izlemek, özellikle yeni nesil tiyatro 
severler için kaçırılmayacak bir şans. Kendi söküğünü dikemez denir ya, tiyatrocuların 
tiyatrocuları canlandırması da muhakkak fazlaca maharet ister. Zira hikâye, vaktiyle herkesin 
gönlünde taht kuran fakat bir olay neticesinde yolları ayrılan iki eski komedyenin yeniden 
buluşmasını konu alıyor. İkili, yıllar önce herkesin gönlünde taht kurmuş olsa da şöhret artık 
geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte yaşadıkları tatsız bir olaydan dolayı bir gece 
yollarını ayırmışlar ve yıllarca görüşmemişlerdir. Fakat beklenmedik anda gelen yeni bir tekli�e 
yolları tekrar kesişir. İki eski dostun aralarındaki husumeti çözüp çözemeyeceği eğlenceli bir 
muammadır. Bu haldeyken özledikleri şöhrete tekrar kavuşabilecekler mi, onu da hep birlikte 
göreceğiz.

Film Gösterileri

Kara Kule
 

Tarih: 4 Ağustos 2017 

Yer: Tüm Cinemaximum Salonları

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: www.cinemaximum.com.tr

Stephen King'in kült romanları arasında yerini alan seri Roland Deschain'ın gizemli Kara Kule'yi 
arayışını işliyor. Western türü bir dünyada, kendi ölmekte olan evrenini kurtarmak için adı geçen 
kuleden medet uman silahşorun karşısında onu durdurmaya çalışan düşmanlar da olacak.

Yaz Okulları

Koç Üniversitesi, Üniversite Öncesi Pre-College 
programıyla lise öğrencilerinin lisans seviyesindeki 
dersleri almalarına fırsat tanıyor!
  

“Pre-College” programı lise öğrencilerinin geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini, 
yükseköğrenim tercihlerini daha bilinçli yapmalarını, üniversite ve kampüs yaşamını yakından 
tanımalarını sağlayacaktır.

Kimler Katılabilir:  Koç Üniversitesi 2017 Yaz Dönemi “Pre-College” derslerine 11 veya 12. sınıfı 
başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlilik şartlarını sağlayan tüm lise öğrencileri katılabilir.

Başvuru Ne Zaman: 1 Mayıs-15 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılan başvurular (tüm evraklar 
eksiksiz olmak koşulu ile) değerlendirmeye alınacaktır.

Ücretler: 2017 Yaz Dönemi’nde 1 ders ücreti 4.900 TL’dir.

"Konaklama ve Aktivite Paketi" ücreti 2.500 TL'dir. Bu pakete Rumeli Feneri Kampüs yurtlarında 
çift kişilik odada konaklama ve Lise Yaz Okulu öğrencilerinin hafta içi akşam ve hafta sonu gezi 
aktivitelerine katılım dâhildir.

Bahçeşehir Üniversitesi Lise Yaz Okulu
 

Başvuru Ne Zaman: 2 Haziran 2017 tarihine kadar yapılan başvurular (tüm evraklar eksiksiz 
olmak koşulu ile) değerlendirmeye alınacaktır. 

BAU Lise Yaz Okulu Hangi Tarihlerde Olacak: BAU Lise Yaz Okulu 3-21 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleşecek.

Kimler Başvurabilir: BAU Lise Yaz Okulu’na, lise derslerini başarıyla tamamlamış tüm lise 9- 12. 
sınıf öğrencileri başvurabilir.

Ücretler Ne Kadar: Lise Yaz Okulu program ücreti 4.500 TL’dir (KDV dâhil). Toplam ücret olan 
4.500 TL’ye eğitim, ders materyalleri ve tüm aktivite/geziler dâhildir. 



2016-2017 Eğitim öğretim yılını 9 Haziran Cuma günü tamamlayacak olan öğrencilerimizi, uzun 
bir tatil süreci bekliyor. Bu süreç öğrencilerin dinlenmeleri, kendilerini yenilemeleri için bir fırsat 
olmakla birlikte; eksiklerini kapatmak, önümüzdeki eğitim öğretim yılına daha donanımlı 
başlamak için de bir imkândır.

Yoğun bir tempodan çıkacak olan öğrencilerimizin,  bu tatil sürecinde hem dinlenmelerini hem 
de eksiklerini kapatmak, öğrendiklerini unutmamak için konu tekrarı yapmalarını ve soru 
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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 
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sonuçlar vermez, yeni bilgilerin tam ve bilinçli olarak öğrenilmesini engeller.

3. Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak: Örneğin 
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Ders eksiklerini tamamlama düzeyinde hazırlanan planların yanı sıra tatiller, öğrenciler için yeni 
şeyler keşfedebilecekleri ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri zaman dilimleridir. 
Kişisel gelişim kavramı içerisinde en etkili gelişim aracı kitaplardır. Kitabın başarı ile olan ilişkisi 
artık yadsınamayacak bir gerçek iken kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı 
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Tüm planlamaların ardından öğrencilerin aklına şu soru gelebilir: Peki tatil demek yoğunluklu 
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gerekir. Zaten okul olmadığından farklı aktivitelere ayıracak vakit olacaktır. Bundan dolayı da tatil 
programınıza keyif alacağınız sosyal aktiviteleri de eklemek önemlidir.
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* Sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi

* Bilgisayar ile çalışma ve sınırlı oyun oynama

* Yakınların ziyareti
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ÖNERİLER:

FESTİVAL

Kuşadası Gençlik Festivali 2017
 

Tarih: 6-7, 8, 9 Temmuz 2017 14:00

Yer: Kuşadası Gençlik Festivali
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00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Ege'nin tek büyük festivali "Kuşadası Gençlik Festivali" 6-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında 
Kuşadası Sevgi Plajı'nda... Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgiyle karşılanan Kuşadası 
Gençlik Festivali, bu sene ikincisiyle müzikseverlerle buluşacak.

Milyon Yapım organizasyonunda ve Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde 6-9 Temmuz tarihleri 
arasında Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek olan 2. "Kuşadası Gençlik 
Festivali", 4 gün boyunca %100 müzik ve rock tatili ile müzikseverlere unutulmaz bir festival 
deneyimi yaşatacak.
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Yer: Suma Beach
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2004’ten bu yana 150.000’den fazla müzikseveri 600’den fazla müzisyenin performanslarıyla dans 
ettiren Türkiye’nin en büyük elektronik müzik buluşması Electronica Festival, 29, 30 Temmuz’da 
onuncu kez İstanbul’da!
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Jonas Saalbach, Elderbrook, Etapp Kyle, Feathered Sun, Francesco Tristiano, Frankey & Sandrino, 
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00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden oluşan “line-up”ı, büyüleyici sahne prodüksiyonları, 
festival aktiviteleri ve çok daha fazlasını sizlere sunacak olan 10 saatlik müzik şöleni, Moovment 
Festival 19 Ağustos’ta Küçük Çiftlik Park, İstanbul’da! Pek çok dünyaca ünlü festival ve turnelerin 
İstanbul şovlarının ardından One Colony, ilk kez kendi konsept festivali Moovment Festival’i 
elektronik müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor!

Tiyatro

Mam’art-Nereye Gitti Bütün Çiçekler

Tarih: 3 Temmuz 2017 21:15

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 

98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Duman, ateş ve çeliğin hükmettiği bir coğrafyada solgun çiçekler ümitsizce açmayı bekler ve gün 
gelir yok olup giderler. Nereye Gitti Bütün Çiçekler, ruhlarındaki ışığın yok olmaması için 
mücadele veren, birbirinden apayrı yazgıları ve hayalleri olan 7 kadının hikâyesi. Onları birleştiren 
tek şey, aynı yerde yaşamak zorunda olmaları. Savaş mağduru olan ve bir arada yaşamaya 
mecbur bırakılmış 7 kadının hikayesi, kendilerine yardımcı olması için devlet tarafından 
görevlendirilen Amerikalı bir psikiyatr ve travma danışmanının gelişiyle farklı bir akışa kavuşur. 
Anlatılan öyle bir hikâye ki izleyicilerine kahkahalar attırırken derin iç çekişlere de 
sürükleyebiliyor. Tıpkı hayatın kendisi gibi... Hikâyelerin bir başka güzelliğiyse yer yer bir müzikal 
havasına bürünmesi. Oyun boyunca kadınların enstrüman çalması ve şarkılar söylemesi seyre 
bambaşka bir keyif katıyor. 

Bir Zamanlar Gazino ’da 
 

Tarih: 17 Temmuz 2017 21.15

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Büyük usta Haldun Dormen’i yepyeni bir oyunla sahnede izlemek, özellikle yeni nesil tiyatro 
severler için kaçırılmayacak bir şans. Kendi söküğünü dikemez denir ya, tiyatrocuların 
tiyatrocuları canlandırması da muhakkak fazlaca maharet ister. Zira hikâye, vaktiyle herkesin 
gönlünde taht kuran fakat bir olay neticesinde yolları ayrılan iki eski komedyenin yeniden 
buluşmasını konu alıyor. İkili, yıllar önce herkesin gönlünde taht kurmuş olsa da şöhret artık 
geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte yaşadıkları tatsız bir olaydan dolayı bir gece 
yollarını ayırmışlar ve yıllarca görüşmemişlerdir. Fakat beklenmedik anda gelen yeni bir tekli�e 
yolları tekrar kesişir. İki eski dostun aralarındaki husumeti çözüp çözemeyeceği eğlenceli bir 
muammadır. Bu haldeyken özledikleri şöhrete tekrar kavuşabilecekler mi, onu da hep birlikte 
göreceğiz.

Film Gösterileri

Kara Kule
 

Tarih: 4 Ağustos 2017 

Yer: Tüm Cinemaximum Salonları

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: www.cinemaximum.com.tr

Stephen King'in kült romanları arasında yerini alan seri Roland Deschain'ın gizemli Kara Kule'yi 
arayışını işliyor. Western türü bir dünyada, kendi ölmekte olan evrenini kurtarmak için adı geçen 
kuleden medet uman silahşorun karşısında onu durdurmaya çalışan düşmanlar da olacak.

Yaz Okulları

Koç Üniversitesi, Üniversite Öncesi Pre-College 
programıyla lise öğrencilerinin lisans seviyesindeki 
dersleri almalarına fırsat tanıyor!
  

“Pre-College” programı lise öğrencilerinin geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini, 
yükseköğrenim tercihlerini daha bilinçli yapmalarını, üniversite ve kampüs yaşamını yakından 
tanımalarını sağlayacaktır.

Kimler Katılabilir:  Koç Üniversitesi 2017 Yaz Dönemi “Pre-College” derslerine 11 veya 12. sınıfı 
başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlilik şartlarını sağlayan tüm lise öğrencileri katılabilir.

Başvuru Ne Zaman: 1 Mayıs-15 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılan başvurular (tüm evraklar 
eksiksiz olmak koşulu ile) değerlendirmeye alınacaktır.

Ücretler: 2017 Yaz Dönemi’nde 1 ders ücreti 4.900 TL’dir.

"Konaklama ve Aktivite Paketi" ücreti 2.500 TL'dir. Bu pakete Rumeli Feneri Kampüs yurtlarında 
çift kişilik odada konaklama ve Lise Yaz Okulu öğrencilerinin hafta içi akşam ve hafta sonu gezi 
aktivitelerine katılım dâhildir.

Bahçeşehir Üniversitesi Lise Yaz Okulu
 

Başvuru Ne Zaman: 2 Haziran 2017 tarihine kadar yapılan başvurular (tüm evraklar eksiksiz 
olmak koşulu ile) değerlendirmeye alınacaktır. 

BAU Lise Yaz Okulu Hangi Tarihlerde Olacak: BAU Lise Yaz Okulu 3-21 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleşecek.

Kimler Başvurabilir: BAU Lise Yaz Okulu’na, lise derslerini başarıyla tamamlamış tüm lise 9- 12. 
sınıf öğrencileri başvurabilir.

Ücretler Ne Kadar: Lise Yaz Okulu program ücreti 4.500 TL’dir (KDV dâhil). Toplam ücret olan 
4.500 TL’ye eğitim, ders materyalleri ve tüm aktivite/geziler dâhildir. 



2016-2017 Eğitim öğretim yılını 9 Haziran Cuma günü tamamlayacak olan öğrencilerimizi, uzun 
bir tatil süreci bekliyor. Bu süreç öğrencilerin dinlenmeleri, kendilerini yenilemeleri için bir fırsat 
olmakla birlikte; eksiklerini kapatmak, önümüzdeki eğitim öğretim yılına daha donanımlı 
başlamak için de bir imkândır.

Yoğun bir tempodan çıkacak olan öğrencilerimizin,  bu tatil sürecinde hem dinlenmelerini hem 
de eksiklerini kapatmak, öğrendiklerini unutmamak için konu tekrarı yapmalarını ve soru 
çözmelerini öneriyoruz.

Öğrencilerimize Yaz Tatili İçin Bazı Öneriler: 

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 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 eksiklerini gidermelidir.

4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.

5. Özellikle 12. Sınıfa geçen öğrencilerin YGS konuları tamamlamaları önemli bir etken olup 
dönem içerisinde LYS konularına çalışma vakitlerini de böylelikle artırmış olurlar. Konuları 
tamamlamak, daha fazla soru çözme, çıkmış soruları analiz etme ve netleri artırmada faydalı 
olacaktır.

Ders eksiklerini tamamlama düzeyinde hazırlanan planların yanı sıra tatiller, öğrenciler için yeni 
şeyler keşfedebilecekleri ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri zaman dilimleridir. 
Kişisel gelişim kavramı içerisinde en etkili gelişim aracı kitaplardır. Kitabın başarı ile olan ilişkisi 
artık yadsınamayacak bir gerçek iken kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı 
başarıları yakalamakta zorluk çekmesi bilinen bir gerçektir.

Ayrıca tatilde kitap okumaya başlamak böyle bir alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için bu 
alışkanlığı kazanmaları, kitap okumanın key�ni yaşamaları açısından bulunmaz bir fırsattır. 
Bundan dolayı kitap okumak, iyi bir tatil programının olmazsa olmazlarındandır.

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 farklı aktivitelere ayıracak vakit olacaktır. Bundan dolayı da tatil 
programınıza keyif alacağınız sosyal aktiviteleri de eklemek önemlidir.

Bu aktiviteler:

* Sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi

* Bilgisayar ile çalışma ve sınırlı oyun oynama

* Yakınların ziyareti

* Arkadaşlarla bir araya gelip ortak bir takım aktiviteler yapılması

* Spor aktivitelerine katılma

* Katkı sağlayacak geziler ve hobilere daha çok zaman ayrılması şeklinde olabilir.

ÖNERİLER:

FESTİVAL

Kuşadası Gençlik Festivali 2017
 

Tarih: 6-7, 8, 9 Temmuz 2017 14:00

Yer: Kuşadası Gençlik Festivali

Ücret: 100 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Ege'nin tek büyük festivali "Kuşadası Gençlik Festivali" 6-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında 
Kuşadası Sevgi Plajı'nda... Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgiyle karşılanan Kuşadası 
Gençlik Festivali, bu sene ikincisiyle müzikseverlerle buluşacak.

Milyon Yapım organizasyonunda ve Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde 6-9 Temmuz tarihleri 
arasında Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek olan 2. "Kuşadası Gençlik 
Festivali", 4 gün boyunca %100 müzik ve rock tatili ile müzikseverlere unutulmaz bir festival 
deneyimi yaşatacak.

%100 Electronica Festival İstanbul 2017

Tarih: 29, 30 Temmuz 2017

Yer: Suma Beach

Ücret: 174 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 

98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

2004’ten bu yana 150.000’den fazla müzikseveri 600’den fazla müzisyenin performanslarıyla dans 
ettiren Türkiye’nin en büyük elektronik müzik buluşması Electronica Festival, 29, 30 Temmuz’da 
onuncu kez İstanbul’da!

Andhim, Architectural, Claptone, Doctor Dru, Dominik Eulberg, Eagles & Butter�ies, Einmusik b2b 
Jonas Saalbach, Elderbrook, Etapp Kyle, Feathered Sun, Francesco Tristiano, Frankey & Sandrino, 
Henry Saiz & Band, Oceanvs Orientalis, Oliver Huntemann, Red Axes, Stavoz, Swayzak, Viken 
Arman, Voiski, Yokoo

Ahmet Şendil, Alican, Ali Efe Dinç, Batur, Becky Fr, Birol Giray ‘’Beegee’’,   Discolog, Doruk Güralp, 
Drell, Efe Kantel, Ferhat Albayrak, Furkan Kurt, Ja�er, Mert Yücel, Mousike, Moophy,  Murat 
Uncuoğlu, Nisso, Procombo, Rubsilent, Seko, Sezer Uysal, The Contra, Yang

İki gün boyunca plajı, ormanı ve geceyi dans müziğinin en iyileri ile Suma Beach ev sahipliğinde 
bir araya getirecek olan %100 Music: Electronica Festival İstanbul

Moovment festival

Tarih: 19 Ağustos 2017 14.00

Yer: Küçük Çiftlik Park

Ücret: VIP 275 TL / Normal 88 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden oluşan “line-up”ı, büyüleyici sahne prodüksiyonları, 
festival aktiviteleri ve çok daha fazlasını sizlere sunacak olan 10 saatlik müzik şöleni, Moovment 
Festival 19 Ağustos’ta Küçük Çiftlik Park, İstanbul’da! Pek çok dünyaca ünlü festival ve turnelerin 
İstanbul şovlarının ardından One Colony, ilk kez kendi konsept festivali Moovment Festival’i 
elektronik müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor!

Tiyatro

Mam’art-Nereye Gitti Bütün Çiçekler

Tarih: 3 Temmuz 2017 21:15

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 

98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Duman, ateş ve çeliğin hükmettiği bir coğrafyada solgun çiçekler ümitsizce açmayı bekler ve gün 
gelir yok olup giderler. Nereye Gitti Bütün Çiçekler, ruhlarındaki ışığın yok olmaması için 
mücadele veren, birbirinden apayrı yazgıları ve hayalleri olan 7 kadının hikâyesi. Onları birleştiren 
tek şey, aynı yerde yaşamak zorunda olmaları. Savaş mağduru olan ve bir arada yaşamaya 
mecbur bırakılmış 7 kadının hikayesi, kendilerine yardımcı olması için devlet tarafından 
görevlendirilen Amerikalı bir psikiyatr ve travma danışmanının gelişiyle farklı bir akışa kavuşur. 
Anlatılan öyle bir hikâye ki izleyicilerine kahkahalar attırırken derin iç çekişlere de 
sürükleyebiliyor. Tıpkı hayatın kendisi gibi... Hikâyelerin bir başka güzelliğiyse yer yer bir müzikal 
havasına bürünmesi. Oyun boyunca kadınların enstrüman çalması ve şarkılar söylemesi seyre 
bambaşka bir keyif katıyor. 

Bir Zamanlar Gazino ’da 
 

Tarih: 17 Temmuz 2017 21.15

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Büyük usta Haldun Dormen’i yepyeni bir oyunla sahnede izlemek, özellikle yeni nesil tiyatro 
severler için kaçırılmayacak bir şans. Kendi söküğünü dikemez denir ya, tiyatrocuların 
tiyatrocuları canlandırması da muhakkak fazlaca maharet ister. Zira hikâye, vaktiyle herkesin 
gönlünde taht kuran fakat bir olay neticesinde yolları ayrılan iki eski komedyenin yeniden 
buluşmasını konu alıyor. İkili, yıllar önce herkesin gönlünde taht kurmuş olsa da şöhret artık 
geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte yaşadıkları tatsız bir olaydan dolayı bir gece 
yollarını ayırmışlar ve yıllarca görüşmemişlerdir. Fakat beklenmedik anda gelen yeni bir tekli�e 
yolları tekrar kesişir. İki eski dostun aralarındaki husumeti çözüp çözemeyeceği eğlenceli bir 
muammadır. Bu haldeyken özledikleri şöhrete tekrar kavuşabilecekler mi, onu da hep birlikte 
göreceğiz.

Film Gösterileri

Kara Kule
 

Tarih: 4 Ağustos 2017 

Yer: Tüm Cinemaximum Salonları

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: www.cinemaximum.com.tr

Stephen King'in kült romanları arasında yerini alan seri Roland Deschain'ın gizemli Kara Kule'yi 
arayışını işliyor. Western türü bir dünyada, kendi ölmekte olan evrenini kurtarmak için adı geçen 
kuleden medet uman silahşorun karşısında onu durdurmaya çalışan düşmanlar da olacak.

Yaz Okulları

Koç Üniversitesi, Üniversite Öncesi Pre-College 
programıyla lise öğrencilerinin lisans seviyesindeki 
dersleri almalarına fırsat tanıyor!
  

“Pre-College” programı lise öğrencilerinin geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini, 
yükseköğrenim tercihlerini daha bilinçli yapmalarını, üniversite ve kampüs yaşamını yakından 
tanımalarını sağlayacaktır.

Kimler Katılabilir:  Koç Üniversitesi 2017 Yaz Dönemi “Pre-College” derslerine 11 veya 12. sınıfı 
başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlilik şartlarını sağlayan tüm lise öğrencileri katılabilir.

Başvuru Ne Zaman: 1 Mayıs-15 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılan başvurular (tüm evraklar 
eksiksiz olmak koşulu ile) değerlendirmeye alınacaktır.

Ücretler: 2017 Yaz Dönemi’nde 1 ders ücreti 4.900 TL’dir.

"Konaklama ve Aktivite Paketi" ücreti 2.500 TL'dir. Bu pakete Rumeli Feneri Kampüs yurtlarında 
çift kişilik odada konaklama ve Lise Yaz Okulu öğrencilerinin hafta içi akşam ve hafta sonu gezi 
aktivitelerine katılım dâhildir.

Bahçeşehir Üniversitesi Lise Yaz Okulu
 

Başvuru Ne Zaman: 2 Haziran 2017 tarihine kadar yapılan başvurular (tüm evraklar eksiksiz 
olmak koşulu ile) değerlendirmeye alınacaktır. 

BAU Lise Yaz Okulu Hangi Tarihlerde Olacak: BAU Lise Yaz Okulu 3-21 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleşecek.

Kimler Başvurabilir: BAU Lise Yaz Okulu’na, lise derslerini başarıyla tamamlamış tüm lise 9- 12. 
sınıf öğrencileri başvurabilir.

Ücretler Ne Kadar: Lise Yaz Okulu program ücreti 4.500 TL’dir (KDV dâhil). Toplam ücret olan 
4.500 TL’ye eğitim, ders materyalleri ve tüm aktivite/geziler dâhildir. 



2016-2017 Eğitim öğretim yılını 9 Haziran Cuma günü tamamlayacak olan öğrencilerimizi, uzun 
bir tatil süreci bekliyor. Bu süreç öğrencilerin dinlenmeleri, kendilerini yenilemeleri için bir fırsat 
olmakla birlikte; eksiklerini kapatmak, önümüzdeki eğitim öğretim yılına daha donanımlı 
başlamak için de bir imkândır.

Yoğun bir tempodan çıkacak olan öğrencilerimizin,  bu tatil sürecinde hem dinlenmelerini hem 
de eksiklerini kapatmak, öğrendiklerini unutmamak için konu tekrarı yapmalarını ve soru 
çözmelerini öneriyoruz.

Öğrencilerimize Yaz Tatili İçin Bazı Öneriler: 

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 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 eksiklerini gidermelidir.

4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.

5. Özellikle 12. Sınıfa geçen öğrencilerin YGS konuları tamamlamaları önemli bir etken olup 
dönem içerisinde LYS konularına çalışma vakitlerini de böylelikle artırmış olurlar. Konuları 
tamamlamak, daha fazla soru çözme, çıkmış soruları analiz etme ve netleri artırmada faydalı 
olacaktır.

Ders eksiklerini tamamlama düzeyinde hazırlanan planların yanı sıra tatiller, öğrenciler için yeni 
şeyler keşfedebilecekleri ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri zaman dilimleridir. 
Kişisel gelişim kavramı içerisinde en etkili gelişim aracı kitaplardır. Kitabın başarı ile olan ilişkisi 
artık yadsınamayacak bir gerçek iken kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı 
başarıları yakalamakta zorluk çekmesi bilinen bir gerçektir.

Ayrıca tatilde kitap okumaya başlamak böyle bir alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için bu 
alışkanlığı kazanmaları, kitap okumanın key�ni yaşamaları açısından bulunmaz bir fırsattır. 
Bundan dolayı kitap okumak, iyi bir tatil programının olmazsa olmazlarındandır.

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 farklı aktivitelere ayıracak vakit olacaktır. Bundan dolayı da tatil 
programınıza keyif alacağınız sosyal aktiviteleri de eklemek önemlidir.

Bu aktiviteler:

* Sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi

* Bilgisayar ile çalışma ve sınırlı oyun oynama

* Yakınların ziyareti

* Arkadaşlarla bir araya gelip ortak bir takım aktiviteler yapılması

* Spor aktivitelerine katılma

* Katkı sağlayacak geziler ve hobilere daha çok zaman ayrılması şeklinde olabilir.

ÖNERİLER:

FESTİVAL

Kuşadası Gençlik Festivali 2017
 

Tarih: 6-7, 8, 9 Temmuz 2017 14:00

Yer: Kuşadası Gençlik Festivali

Ücret: 100 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Ege'nin tek büyük festivali "Kuşadası Gençlik Festivali" 6-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında 
Kuşadası Sevgi Plajı'nda... Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgiyle karşılanan Kuşadası 
Gençlik Festivali, bu sene ikincisiyle müzikseverlerle buluşacak.

Milyon Yapım organizasyonunda ve Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde 6-9 Temmuz tarihleri 
arasında Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek olan 2. "Kuşadası Gençlik 
Festivali", 4 gün boyunca %100 müzik ve rock tatili ile müzikseverlere unutulmaz bir festival 
deneyimi yaşatacak.

%100 Electronica Festival İstanbul 2017

Tarih: 29, 30 Temmuz 2017

Yer: Suma Beach

Ücret: 174 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 

98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

2004’ten bu yana 150.000’den fazla müzikseveri 600’den fazla müzisyenin performanslarıyla dans 
ettiren Türkiye’nin en büyük elektronik müzik buluşması Electronica Festival, 29, 30 Temmuz’da 
onuncu kez İstanbul’da!

Andhim, Architectural, Claptone, Doctor Dru, Dominik Eulberg, Eagles & Butter�ies, Einmusik b2b 
Jonas Saalbach, Elderbrook, Etapp Kyle, Feathered Sun, Francesco Tristiano, Frankey & Sandrino, 
Henry Saiz & Band, Oceanvs Orientalis, Oliver Huntemann, Red Axes, Stavoz, Swayzak, Viken 
Arman, Voiski, Yokoo

Ahmet Şendil, Alican, Ali Efe Dinç, Batur, Becky Fr, Birol Giray ‘’Beegee’’,   Discolog, Doruk Güralp, 
Drell, Efe Kantel, Ferhat Albayrak, Furkan Kurt, Ja�er, Mert Yücel, Mousike, Moophy,  Murat 
Uncuoğlu, Nisso, Procombo, Rubsilent, Seko, Sezer Uysal, The Contra, Yang

İki gün boyunca plajı, ormanı ve geceyi dans müziğinin en iyileri ile Suma Beach ev sahipliğinde 
bir araya getirecek olan %100 Music: Electronica Festival İstanbul

Moovment festival

Tarih: 19 Ağustos 2017 14.00

Yer: Küçük Çiftlik Park

Ücret: VIP 275 TL / Normal 88 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden oluşan “line-up”ı, büyüleyici sahne prodüksiyonları, 
festival aktiviteleri ve çok daha fazlasını sizlere sunacak olan 10 saatlik müzik şöleni, Moovment 
Festival 19 Ağustos’ta Küçük Çiftlik Park, İstanbul’da! Pek çok dünyaca ünlü festival ve turnelerin 
İstanbul şovlarının ardından One Colony, ilk kez kendi konsept festivali Moovment Festival’i 
elektronik müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor!

Tiyatro

Mam’art-Nereye Gitti Bütün Çiçekler

Tarih: 3 Temmuz 2017 21:15

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 

98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Duman, ateş ve çeliğin hükmettiği bir coğrafyada solgun çiçekler ümitsizce açmayı bekler ve gün 
gelir yok olup giderler. Nereye Gitti Bütün Çiçekler, ruhlarındaki ışığın yok olmaması için 
mücadele veren, birbirinden apayrı yazgıları ve hayalleri olan 7 kadının hikâyesi. Onları birleştiren 
tek şey, aynı yerde yaşamak zorunda olmaları. Savaş mağduru olan ve bir arada yaşamaya 
mecbur bırakılmış 7 kadının hikayesi, kendilerine yardımcı olması için devlet tarafından 
görevlendirilen Amerikalı bir psikiyatr ve travma danışmanının gelişiyle farklı bir akışa kavuşur. 
Anlatılan öyle bir hikâye ki izleyicilerine kahkahalar attırırken derin iç çekişlere de 
sürükleyebiliyor. Tıpkı hayatın kendisi gibi... Hikâyelerin bir başka güzelliğiyse yer yer bir müzikal 
havasına bürünmesi. Oyun boyunca kadınların enstrüman çalması ve şarkılar söylemesi seyre 
bambaşka bir keyif katıyor. 

Bir Zamanlar Gazino ’da 
 

Tarih: 17 Temmuz 2017 21.15

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Büyük usta Haldun Dormen’i yepyeni bir oyunla sahnede izlemek, özellikle yeni nesil tiyatro 
severler için kaçırılmayacak bir şans. Kendi söküğünü dikemez denir ya, tiyatrocuların 
tiyatrocuları canlandırması da muhakkak fazlaca maharet ister. Zira hikâye, vaktiyle herkesin 
gönlünde taht kuran fakat bir olay neticesinde yolları ayrılan iki eski komedyenin yeniden 
buluşmasını konu alıyor. İkili, yıllar önce herkesin gönlünde taht kurmuş olsa da şöhret artık 
geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte yaşadıkları tatsız bir olaydan dolayı bir gece 
yollarını ayırmışlar ve yıllarca görüşmemişlerdir. Fakat beklenmedik anda gelen yeni bir tekli�e 
yolları tekrar kesişir. İki eski dostun aralarındaki husumeti çözüp çözemeyeceği eğlenceli bir 
muammadır. Bu haldeyken özledikleri şöhrete tekrar kavuşabilecekler mi, onu da hep birlikte 
göreceğiz.

Film Gösterileri

Kara Kule
 

Tarih: 4 Ağustos 2017 

Yer: Tüm Cinemaximum Salonları

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: www.cinemaximum.com.tr

Stephen King'in kült romanları arasında yerini alan seri Roland Deschain'ın gizemli Kara Kule'yi 
arayışını işliyor. Western türü bir dünyada, kendi ölmekte olan evrenini kurtarmak için adı geçen 
kuleden medet uman silahşorun karşısında onu durdurmaya çalışan düşmanlar da olacak.

Yaz Okulları

Koç Üniversitesi, Üniversite Öncesi Pre-College 
programıyla lise öğrencilerinin lisans seviyesindeki 
dersleri almalarına fırsat tanıyor!
  

“Pre-College” programı lise öğrencilerinin geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini, 
yükseköğrenim tercihlerini daha bilinçli yapmalarını, üniversite ve kampüs yaşamını yakından 
tanımalarını sağlayacaktır.

Kimler Katılabilir:  Koç Üniversitesi 2017 Yaz Dönemi “Pre-College” derslerine 11 veya 12. sınıfı 
başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlilik şartlarını sağlayan tüm lise öğrencileri katılabilir.

Başvuru Ne Zaman: 1 Mayıs-15 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılan başvurular (tüm evraklar 
eksiksiz olmak koşulu ile) değerlendirmeye alınacaktır.

Ücretler: 2017 Yaz Dönemi’nde 1 ders ücreti 4.900 TL’dir.

"Konaklama ve Aktivite Paketi" ücreti 2.500 TL'dir. Bu pakete Rumeli Feneri Kampüs yurtlarında 
çift kişilik odada konaklama ve Lise Yaz Okulu öğrencilerinin hafta içi akşam ve hafta sonu gezi 
aktivitelerine katılım dâhildir.

Bahçeşehir Üniversitesi Lise Yaz Okulu
 

Başvuru Ne Zaman: 2 Haziran 2017 tarihine kadar yapılan başvurular (tüm evraklar eksiksiz 
olmak koşulu ile) değerlendirmeye alınacaktır. 

BAU Lise Yaz Okulu Hangi Tarihlerde Olacak: BAU Lise Yaz Okulu 3-21 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleşecek.

Kimler Başvurabilir: BAU Lise Yaz Okulu’na, lise derslerini başarıyla tamamlamış tüm lise 9- 12. 
sınıf öğrencileri başvurabilir.

Ücretler Ne Kadar: Lise Yaz Okulu program ücreti 4.500 TL’dir (KDV dâhil). Toplam ücret olan 
4.500 TL’ye eğitim, ders materyalleri ve tüm aktivite/geziler dâhildir. 



2016-2017 Eğitim öğretim yılını 9 Haziran Cuma günü tamamlayacak olan öğrencilerimizi, uzun 
bir tatil süreci bekliyor. Bu süreç öğrencilerin dinlenmeleri, kendilerini yenilemeleri için bir fırsat 
olmakla birlikte; eksiklerini kapatmak, önümüzdeki eğitim öğretim yılına daha donanımlı 
başlamak için de bir imkândır.

Yoğun bir tempodan çıkacak olan öğrencilerimizin,  bu tatil sürecinde hem dinlenmelerini hem 
de eksiklerini kapatmak, öğrendiklerini unutmamak için konu tekrarı yapmalarını ve soru 
çözmelerini öneriyoruz.

Öğrencilerimize Yaz Tatili İçin Bazı Öneriler: 

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 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 eksiklerini gidermelidir.

4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.

5. Özellikle 12. Sınıfa geçen öğrencilerin YGS konuları tamamlamaları önemli bir etken olup 
dönem içerisinde LYS konularına çalışma vakitlerini de böylelikle artırmış olurlar. Konuları 
tamamlamak, daha fazla soru çözme, çıkmış soruları analiz etme ve netleri artırmada faydalı 
olacaktır.

Ders eksiklerini tamamlama düzeyinde hazırlanan planların yanı sıra tatiller, öğrenciler için yeni 
şeyler keşfedebilecekleri ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri zaman dilimleridir. 
Kişisel gelişim kavramı içerisinde en etkili gelişim aracı kitaplardır. Kitabın başarı ile olan ilişkisi 
artık yadsınamayacak bir gerçek iken kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı 
başarıları yakalamakta zorluk çekmesi bilinen bir gerçektir.

Ayrıca tatilde kitap okumaya başlamak böyle bir alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için bu 
alışkanlığı kazanmaları, kitap okumanın key�ni yaşamaları açısından bulunmaz bir fırsattır. 
Bundan dolayı kitap okumak, iyi bir tatil programının olmazsa olmazlarındandır.

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 farklı aktivitelere ayıracak vakit olacaktır. Bundan dolayı da tatil 
programınıza keyif alacağınız sosyal aktiviteleri de eklemek önemlidir.

Bu aktiviteler:

* Sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi

* Bilgisayar ile çalışma ve sınırlı oyun oynama

* Yakınların ziyareti

* Arkadaşlarla bir araya gelip ortak bir takım aktiviteler yapılması

* Spor aktivitelerine katılma

* Katkı sağlayacak geziler ve hobilere daha çok zaman ayrılması şeklinde olabilir.

ÖNERİLER:

FESTİVAL

Kuşadası Gençlik Festivali 2017
 

Tarih: 6-7, 8, 9 Temmuz 2017 14:00

Yer: Kuşadası Gençlik Festivali

Ücret: 100 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Ege'nin tek büyük festivali "Kuşadası Gençlik Festivali" 6-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında 
Kuşadası Sevgi Plajı'nda... Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgiyle karşılanan Kuşadası 
Gençlik Festivali, bu sene ikincisiyle müzikseverlerle buluşacak.

Milyon Yapım organizasyonunda ve Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde 6-9 Temmuz tarihleri 
arasında Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek olan 2. "Kuşadası Gençlik 
Festivali", 4 gün boyunca %100 müzik ve rock tatili ile müzikseverlere unutulmaz bir festival 
deneyimi yaşatacak.

%100 Electronica Festival İstanbul 2017

Tarih: 29, 30 Temmuz 2017

Yer: Suma Beach

Ücret: 174 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 

98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

2004’ten bu yana 150.000’den fazla müzikseveri 600’den fazla müzisyenin performanslarıyla dans 
ettiren Türkiye’nin en büyük elektronik müzik buluşması Electronica Festival, 29, 30 Temmuz’da 
onuncu kez İstanbul’da!

Andhim, Architectural, Claptone, Doctor Dru, Dominik Eulberg, Eagles & Butter�ies, Einmusik b2b 
Jonas Saalbach, Elderbrook, Etapp Kyle, Feathered Sun, Francesco Tristiano, Frankey & Sandrino, 
Henry Saiz & Band, Oceanvs Orientalis, Oliver Huntemann, Red Axes, Stavoz, Swayzak, Viken 
Arman, Voiski, Yokoo

Ahmet Şendil, Alican, Ali Efe Dinç, Batur, Becky Fr, Birol Giray ‘’Beegee’’,   Discolog, Doruk Güralp, 
Drell, Efe Kantel, Ferhat Albayrak, Furkan Kurt, Ja�er, Mert Yücel, Mousike, Moophy,  Murat 
Uncuoğlu, Nisso, Procombo, Rubsilent, Seko, Sezer Uysal, The Contra, Yang

İki gün boyunca plajı, ormanı ve geceyi dans müziğinin en iyileri ile Suma Beach ev sahipliğinde 
bir araya getirecek olan %100 Music: Electronica Festival İstanbul

Moovment festival

Tarih: 19 Ağustos 2017 14.00

Yer: Küçük Çiftlik Park

Ücret: VIP 275 TL / Normal 88 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden oluşan “line-up”ı, büyüleyici sahne prodüksiyonları, 
festival aktiviteleri ve çok daha fazlasını sizlere sunacak olan 10 saatlik müzik şöleni, Moovment 
Festival 19 Ağustos’ta Küçük Çiftlik Park, İstanbul’da! Pek çok dünyaca ünlü festival ve turnelerin 
İstanbul şovlarının ardından One Colony, ilk kez kendi konsept festivali Moovment Festival’i 
elektronik müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor!

Tiyatro

Mam’art-Nereye Gitti Bütün Çiçekler

Tarih: 3 Temmuz 2017 21:15

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 

98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Duman, ateş ve çeliğin hükmettiği bir coğrafyada solgun çiçekler ümitsizce açmayı bekler ve gün 
gelir yok olup giderler. Nereye Gitti Bütün Çiçekler, ruhlarındaki ışığın yok olmaması için 
mücadele veren, birbirinden apayrı yazgıları ve hayalleri olan 7 kadının hikâyesi. Onları birleştiren 
tek şey, aynı yerde yaşamak zorunda olmaları. Savaş mağduru olan ve bir arada yaşamaya 
mecbur bırakılmış 7 kadının hikayesi, kendilerine yardımcı olması için devlet tarafından 
görevlendirilen Amerikalı bir psikiyatr ve travma danışmanının gelişiyle farklı bir akışa kavuşur. 
Anlatılan öyle bir hikâye ki izleyicilerine kahkahalar attırırken derin iç çekişlere de 
sürükleyebiliyor. Tıpkı hayatın kendisi gibi... Hikâyelerin bir başka güzelliğiyse yer yer bir müzikal 
havasına bürünmesi. Oyun boyunca kadınların enstrüman çalması ve şarkılar söylemesi seyre 
bambaşka bir keyif katıyor. 

Bir Zamanlar Gazino ’da 
 

Tarih: 17 Temmuz 2017 21.15

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Büyük usta Haldun Dormen’i yepyeni bir oyunla sahnede izlemek, özellikle yeni nesil tiyatro 
severler için kaçırılmayacak bir şans. Kendi söküğünü dikemez denir ya, tiyatrocuların 
tiyatrocuları canlandırması da muhakkak fazlaca maharet ister. Zira hikâye, vaktiyle herkesin 
gönlünde taht kuran fakat bir olay neticesinde yolları ayrılan iki eski komedyenin yeniden 
buluşmasını konu alıyor. İkili, yıllar önce herkesin gönlünde taht kurmuş olsa da şöhret artık 
geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte yaşadıkları tatsız bir olaydan dolayı bir gece 
yollarını ayırmışlar ve yıllarca görüşmemişlerdir. Fakat beklenmedik anda gelen yeni bir tekli�e 
yolları tekrar kesişir. İki eski dostun aralarındaki husumeti çözüp çözemeyeceği eğlenceli bir 
muammadır. Bu haldeyken özledikleri şöhrete tekrar kavuşabilecekler mi, onu da hep birlikte 
göreceğiz.

Film Gösterileri

Kara Kule
 

Tarih: 4 Ağustos 2017 

Yer: Tüm Cinemaximum Salonları

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: www.cinemaximum.com.tr

Stephen King'in kült romanları arasında yerini alan seri Roland Deschain'ın gizemli Kara Kule'yi 
arayışını işliyor. Western türü bir dünyada, kendi ölmekte olan evrenini kurtarmak için adı geçen 
kuleden medet uman silahşorun karşısında onu durdurmaya çalışan düşmanlar da olacak.

Yaz Okulları

Koç Üniversitesi, Üniversite Öncesi Pre-College 
programıyla lise öğrencilerinin lisans seviyesindeki 
dersleri almalarına fırsat tanıyor!
  

“Pre-College” programı lise öğrencilerinin geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini, 
yükseköğrenim tercihlerini daha bilinçli yapmalarını, üniversite ve kampüs yaşamını yakından 
tanımalarını sağlayacaktır.

Kimler Katılabilir:  Koç Üniversitesi 2017 Yaz Dönemi “Pre-College” derslerine 11 veya 12. sınıfı 
başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlilik şartlarını sağlayan tüm lise öğrencileri katılabilir.

Başvuru Ne Zaman: 1 Mayıs-15 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılan başvurular (tüm evraklar 
eksiksiz olmak koşulu ile) değerlendirmeye alınacaktır.

Ücretler: 2017 Yaz Dönemi’nde 1 ders ücreti 4.900 TL’dir.

"Konaklama ve Aktivite Paketi" ücreti 2.500 TL'dir. Bu pakete Rumeli Feneri Kampüs yurtlarında 
çift kişilik odada konaklama ve Lise Yaz Okulu öğrencilerinin hafta içi akşam ve hafta sonu gezi 
aktivitelerine katılım dâhildir.

Bahçeşehir Üniversitesi Lise Yaz Okulu
 

Başvuru Ne Zaman: 2 Haziran 2017 tarihine kadar yapılan başvurular (tüm evraklar eksiksiz 
olmak koşulu ile) değerlendirmeye alınacaktır. 

BAU Lise Yaz Okulu Hangi Tarihlerde Olacak: BAU Lise Yaz Okulu 3-21 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleşecek.

Kimler Başvurabilir: BAU Lise Yaz Okulu’na, lise derslerini başarıyla tamamlamış tüm lise 9- 12. 
sınıf öğrencileri başvurabilir.

Ücretler Ne Kadar: Lise Yaz Okulu program ücreti 4.500 TL’dir (KDV dâhil). Toplam ücret olan 
4.500 TL’ye eğitim, ders materyalleri ve tüm aktivite/geziler dâhildir. 



2016-2017 Eğitim öğretim yılını 9 Haziran Cuma günü tamamlayacak olan öğrencilerimizi, uzun 
bir tatil süreci bekliyor. Bu süreç öğrencilerin dinlenmeleri, kendilerini yenilemeleri için bir fırsat 
olmakla birlikte; eksiklerini kapatmak, önümüzdeki eğitim öğretim yılına daha donanımlı 
başlamak için de bir imkândır.

Yoğun bir tempodan çıkacak olan öğrencilerimizin,  bu tatil sürecinde hem dinlenmelerini hem 
de eksiklerini kapatmak, öğrendiklerini unutmamak için konu tekrarı yapmalarını ve soru 
çözmelerini öneriyoruz.

Öğrencilerimize Yaz Tatili İçin Bazı Öneriler: 

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 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 eksiklerini gidermelidir.

4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.

5. Özellikle 12. Sınıfa geçen öğrencilerin YGS konuları tamamlamaları önemli bir etken olup 
dönem içerisinde LYS konularına çalışma vakitlerini de böylelikle artırmış olurlar. Konuları 
tamamlamak, daha fazla soru çözme, çıkmış soruları analiz etme ve netleri artırmada faydalı 
olacaktır.

Ders eksiklerini tamamlama düzeyinde hazırlanan planların yanı sıra tatiller, öğrenciler için yeni 
şeyler keşfedebilecekleri ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri zaman dilimleridir. 
Kişisel gelişim kavramı içerisinde en etkili gelişim aracı kitaplardır. Kitabın başarı ile olan ilişkisi 
artık yadsınamayacak bir gerçek iken kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı 
başarıları yakalamakta zorluk çekmesi bilinen bir gerçektir.

Ayrıca tatilde kitap okumaya başlamak böyle bir alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için bu 
alışkanlığı kazanmaları, kitap okumanın key�ni yaşamaları açısından bulunmaz bir fırsattır. 
Bundan dolayı kitap okumak, iyi bir tatil programının olmazsa olmazlarındandır.

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 farklı aktivitelere ayıracak vakit olacaktır. Bundan dolayı da tatil 
programınıza keyif alacağınız sosyal aktiviteleri de eklemek önemlidir.

Bu aktiviteler:

* Sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi

* Bilgisayar ile çalışma ve sınırlı oyun oynama

* Yakınların ziyareti

* Arkadaşlarla bir araya gelip ortak bir takım aktiviteler yapılması

* Spor aktivitelerine katılma

* Katkı sağlayacak geziler ve hobilere daha çok zaman ayrılması şeklinde olabilir.

ÖNERİLER:

FESTİVAL

Kuşadası Gençlik Festivali 2017
 

Tarih: 6-7, 8, 9 Temmuz 2017 14:00

Yer: Kuşadası Gençlik Festivali

Ücret: 100 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Ege'nin tek büyük festivali "Kuşadası Gençlik Festivali" 6-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında 
Kuşadası Sevgi Plajı'nda... Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgiyle karşılanan Kuşadası 
Gençlik Festivali, bu sene ikincisiyle müzikseverlerle buluşacak.

Milyon Yapım organizasyonunda ve Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde 6-9 Temmuz tarihleri 
arasında Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek olan 2. "Kuşadası Gençlik 
Festivali", 4 gün boyunca %100 müzik ve rock tatili ile müzikseverlere unutulmaz bir festival 
deneyimi yaşatacak.

%100 Electronica Festival İstanbul 2017

Tarih: 29, 30 Temmuz 2017

Yer: Suma Beach

Ücret: 174 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 

98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

2004’ten bu yana 150.000’den fazla müzikseveri 600’den fazla müzisyenin performanslarıyla dans 
ettiren Türkiye’nin en büyük elektronik müzik buluşması Electronica Festival, 29, 30 Temmuz’da 
onuncu kez İstanbul’da!

Andhim, Architectural, Claptone, Doctor Dru, Dominik Eulberg, Eagles & Butter�ies, Einmusik b2b 
Jonas Saalbach, Elderbrook, Etapp Kyle, Feathered Sun, Francesco Tristiano, Frankey & Sandrino, 
Henry Saiz & Band, Oceanvs Orientalis, Oliver Huntemann, Red Axes, Stavoz, Swayzak, Viken 
Arman, Voiski, Yokoo

Ahmet Şendil, Alican, Ali Efe Dinç, Batur, Becky Fr, Birol Giray ‘’Beegee’’,   Discolog, Doruk Güralp, 
Drell, Efe Kantel, Ferhat Albayrak, Furkan Kurt, Ja�er, Mert Yücel, Mousike, Moophy,  Murat 
Uncuoğlu, Nisso, Procombo, Rubsilent, Seko, Sezer Uysal, The Contra, Yang

İki gün boyunca plajı, ormanı ve geceyi dans müziğinin en iyileri ile Suma Beach ev sahipliğinde 
bir araya getirecek olan %100 Music: Electronica Festival İstanbul

Moovment festival

Tarih: 19 Ağustos 2017 14.00

Yer: Küçük Çiftlik Park

Ücret: VIP 275 TL / Normal 88 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden oluşan “line-up”ı, büyüleyici sahne prodüksiyonları, 
festival aktiviteleri ve çok daha fazlasını sizlere sunacak olan 10 saatlik müzik şöleni, Moovment 
Festival 19 Ağustos’ta Küçük Çiftlik Park, İstanbul’da! Pek çok dünyaca ünlü festival ve turnelerin 
İstanbul şovlarının ardından One Colony, ilk kez kendi konsept festivali Moovment Festival’i 
elektronik müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor!

Tiyatro

Mam’art-Nereye Gitti Bütün Çiçekler

Tarih: 3 Temmuz 2017 21:15

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 

98 00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Duman, ateş ve çeliğin hükmettiği bir coğrafyada solgun çiçekler ümitsizce açmayı bekler ve gün 
gelir yok olup giderler. Nereye Gitti Bütün Çiçekler, ruhlarındaki ışığın yok olmaması için 
mücadele veren, birbirinden apayrı yazgıları ve hayalleri olan 7 kadının hikâyesi. Onları birleştiren 
tek şey, aynı yerde yaşamak zorunda olmaları. Savaş mağduru olan ve bir arada yaşamaya 
mecbur bırakılmış 7 kadının hikayesi, kendilerine yardımcı olması için devlet tarafından 
görevlendirilen Amerikalı bir psikiyatr ve travma danışmanının gelişiyle farklı bir akışa kavuşur. 
Anlatılan öyle bir hikâye ki izleyicilerine kahkahalar attırırken derin iç çekişlere de 
sürükleyebiliyor. Tıpkı hayatın kendisi gibi... Hikâyelerin bir başka güzelliğiyse yer yer bir müzikal 
havasına bürünmesi. Oyun boyunca kadınların enstrüman çalması ve şarkılar söylemesi seyre 
bambaşka bir keyif katıyor. 

Bir Zamanlar Gazino ’da 
 

Tarih: 17 Temmuz 2017 21.15

Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 

00 Biletix Satış Noktaları,www.biletix.com

Büyük usta Haldun Dormen’i yepyeni bir oyunla sahnede izlemek, özellikle yeni nesil tiyatro 
severler için kaçırılmayacak bir şans. Kendi söküğünü dikemez denir ya, tiyatrocuların 
tiyatrocuları canlandırması da muhakkak fazlaca maharet ister. Zira hikâye, vaktiyle herkesin 
gönlünde taht kuran fakat bir olay neticesinde yolları ayrılan iki eski komedyenin yeniden 
buluşmasını konu alıyor. İkili, yıllar önce herkesin gönlünde taht kurmuş olsa da şöhret artık 
geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte yaşadıkları tatsız bir olaydan dolayı bir gece 
yollarını ayırmışlar ve yıllarca görüşmemişlerdir. Fakat beklenmedik anda gelen yeni bir tekli�e 
yolları tekrar kesişir. İki eski dostun aralarındaki husumeti çözüp çözemeyeceği eğlenceli bir 
muammadır. Bu haldeyken özledikleri şöhrete tekrar kavuşabilecekler mi, onu da hep birlikte 
göreceğiz.

Film Gösterileri

Kara Kule
 

Tarih: 4 Ağustos 2017 

Yer: Tüm Cinemaximum Salonları

Ücret: Tam 45 TL  /  Öğrenci 25 TL

Nereden alınır: www.cinemaximum.com.tr

Stephen King'in kült romanları arasında yerini alan seri Roland Deschain'ın gizemli Kara Kule'yi 
arayışını işliyor. Western türü bir dünyada, kendi ölmekte olan evrenini kurtarmak için adı geçen 
kuleden medet uman silahşorun karşısında onu durdurmaya çalışan düşmanlar da olacak.

Yaz Okulları

Koç Üniversitesi, Üniversite Öncesi Pre-College 
programıyla lise öğrencilerinin lisans seviyesindeki 
dersleri almalarına fırsat tanıyor!
  

“Pre-College” programı lise öğrencilerinin geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini, 
yükseköğrenim tercihlerini daha bilinçli yapmalarını, üniversite ve kampüs yaşamını yakından 
tanımalarını sağlayacaktır.

Kimler Katılabilir:  Koç Üniversitesi 2017 Yaz Dönemi “Pre-College” derslerine 11 veya 12. sınıfı 
başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlilik şartlarını sağlayan tüm lise öğrencileri katılabilir.

Başvuru Ne Zaman: 1 Mayıs-15 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılan başvurular (tüm evraklar 
eksiksiz olmak koşulu ile) değerlendirmeye alınacaktır.

Ücretler: 2017 Yaz Dönemi’nde 1 ders ücreti 4.900 TL’dir.

"Konaklama ve Aktivite Paketi" ücreti 2.500 TL'dir. Bu pakete Rumeli Feneri Kampüs yurtlarında 
çift kişilik odada konaklama ve Lise Yaz Okulu öğrencilerinin hafta içi akşam ve hafta sonu gezi 
aktivitelerine katılım dâhildir.

Bahçeşehir Üniversitesi Lise Yaz Okulu
 

Başvuru Ne Zaman: 2 Haziran 2017 tarihine kadar yapılan başvurular (tüm evraklar eksiksiz 
olmak koşulu ile) değerlendirmeye alınacaktır. 

BAU Lise Yaz Okulu Hangi Tarihlerde Olacak: BAU Lise Yaz Okulu 3-21 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleşecek.

Kimler Başvurabilir: BAU Lise Yaz Okulu’na, lise derslerini başarıyla tamamlamış tüm lise 9- 12. 
sınıf öğrencileri başvurabilir.

Ücretler Ne Kadar: Lise Yaz Okulu program ücreti 4.500 TL’dir (KDV dâhil). Toplam ücret olan 
4.500 TL’ye eğitim, ders materyalleri ve tüm aktivite/geziler dâhildir. 


